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In het eerste deel van een

artikelserie gewijd aan de

SC/MP, wordt een zoge-

naamd ontwikkelings-

systeem beschreven, om
een nadere kennismaking

met deze microprocessor

moge lijk te maken.
pag. 522

Een ionisator, zoals hier

wordt beschreven, is een
zeer eenvoudig en goed-

koop apparaat, dat zorgt

voor een sterke koncen-
tratie van negatieve

ionen in de omringende
lucht; een effekt dat door
velen als verfrissend en
heilzaam wordt ervaren.

pag. 534
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Video-feedback is een
visuele uitvoering van

alfa-feedback. M.b.v. een
TV-toestel vindt via de
ogen een terugkoppeling

van alfa-hersengolven

plaats, met het doel de
produktie van deze
golven te stimuleren,

waardoor de persoon in

kwestie zich leert te ont-

spannen
' pag. 544
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betrekkelijk nieuwe wetenschap geboren
- de colorimetrie. Deze berust op een
matematisch model waarmee de kleur-

indruk van het menselijk oog wordt
gekwantificeerd.

De colorimetrie waarmee het mogelijk is

kleuren nauwkeurig te analyseren en te

reproduceren, is met de introduktie van
een recent door de Franse onderneming
Color Assistance geperfektioneerd

computergestuurd systeem om kleuren

op industriële basis te reproduceren, tot

een perfekte techniek uitgegroeid.

Interaktief systeem

Het systeem is gebaseerd op een
PDP-1 1/05 minicomputer van Digital

Equipment die met behulp van een
AR-1 1 interface aan een spektrofoto-
meter is gekoppeld. Via een VT50 alfa-

numerieke terminal kan de kleur-

specialist interaktief met de computer
werken terwijl een teletype of LA36
DEC-writer II de resultaten afdrukt. Een
plotter schrijft het spektrum van het

kleurmonster en het daarop aan te

passen mengsel uit.

De computer heeft een geheugen-
kapaciteit van 16K woorden, voldoende
om er het programma en de gegevens
van 165 pigmentstoffen in op te slaan,

en staat onder besturing van het
PAL 1 1 S software systeem. Zonodig
kan het geheugen worden uitgebreid tot

28K woorden wat voldoende is om er de
gegevens van 999 pigmentstoffen in op
te slaan. Data kan on-line of door
middel van ponsband en toetsenbord
worden ingevoerd. Daarnaast is het

gebruik van floppy-disks voor data-

opslag mogelijk.

Het samenstellen van de mengkleur

De taak van het systeem bestaat in feite

daaruit dat het moet bepalen hoe tegen

de laagst mogelijke prijs een bepaalde
mengkleur kan worden bereid dat toch
tussen de standaardkleur en de te

bereiden partij bij verschillende

kondities een zo gering mogelijk kleur-

verschil te zien geeft.

Colorimetrie tot exacte

wetenschap verheven

Alleen maar kijken naar een kleur geeft

geen enkele indruk van de immense
hoeveelheid werk die er achter schuilt

om hem te maken. Ontvangt de kieur-

specialist een monster om aan de hand
daarvan een partij verf, kleurstof of inkt

te bereiden, dan moet hij met tal van
faktoren rekening houden, zoals: wat is

het omgevingslicht waarmee de kleur

wordt verlicht, de gevraagde dekking, de
konditie van het oppervlak waarop de
verflaag wordt aangebracht en de
chemische samenstelling van het te

kleuren produkt. Daarnaast wordt niet

alleen van hem verwacht dat hij de
produktiekosten in de hand weet Ie

houden, door kostbare pigmentstoffen
op ekonomische wijze te gebruiken,

maar ook dat hij garandeert dat de
gereproduceerde partij vrijwel exact niet

het originele kleurmonster overeen-

stemt.

Uit dit complex van voorwaarden is een

Selektuur

Een ervaren kieurspecialist kan op
konventionele wijze de kleur van een
monster met een colorimetrisch verschil

van minder dan één eenheid repro-

duceren. Maar om tot dit resultaat te

komen moet hij meestal minstens vijf

tot zes maal een korrektie in de meng-
kleur aanbrengen. Met behulp van het

computergestuurde systeem van Color
Assistance kan hij eenzelfde kleur met
een colorimetrisch verschil van nagenoeg
nul in één enkele poging reproduceren.
Het computerprogramma bestaat uit

drie hoofdfasen. In de eerste fase wordt
het kleurverschil met een spektrofoto-
meter gemeten. Dit verschaft de kieur-

specialist het spektrum van de standaard
die in colorimetrische gegevens moet
worden omgezet (data reduktie).

In de tweede fase wordt de formule

samengesteld aan de hand waarvan het

monster moet worden gereproduceerd.
Via het toetsenbord van de VT50 voert

de specialist de gegevens van de
verschillende pigmentstoffen in waaruit
de gewenste reproduktie zou kunnen
worden samengesteld. De computer
selekteert alle mogelijke formules die

binnen redelijke grenzen aan de colori-

metrische data van de standaard

beantwoorden en drukt deze formules
af. >:,

,

Speciale gevallen

De kieurspecialist heeft bij zijn werk
echter vaak met bepaalde beperkingen
te doen die tot meer komplexe formules
aanleiding geven. Zo kan hij bijvoor-

beeld op grond van beperkte voorraden,
de computer opdragen slechts met
bepaalde pigmentsotffen te werken. Of
hij kan het systeem vragen slechts

bepaalde pigmentstoffen te werken. Of
hij kan het systeem vragen slechts

bepaalde koncentraties van pigment-
stoffen te verwerken. Binnen deze richt-

lijnen zal de computer dan een aantal

mogelijke kombinaties vaststellen. Bij

elke kombinatie worden dan aard en

koncentratie van de benodigde pigment-
stoffen, het colorimetrische verschil

onder kunst- en daglicht en de prijs

per 1 00 kg vermeld. Aan de
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hand van deze gegevens kiest de kleur-

specialist dan de beste kombinatie.

Produktie onder deze kondities is altijd

een moeilijke aangelegenheid. Het

betekent talrijke handelingen en maakt
vaak korrekties nodig door de

menselijke beperkingen van de kleur-

specialist. In de derde fase van het

programma kunnen deze korrekties

uitermate efficiënt worden doorgevoerd.

Pigment-koncentraties kunnen worden
gewijzigd of gekorrigeerd om de tint van

het kleurmonster dichter te benaderen,

maar ook kan de uiteindelijk te

produceren hoeveelheid worden
veranderd.

Het systeem is zo flexibel als maar
mogelijk is. Door middel van druk-

knoppen kan de kleurspecialist om
kleuren van speciale kwaliteit te kunnen
produceren, verschillende programma’s
kiezen. Dit kunnen bijvoorbeeld

produkten zijn die volledig moeten
dekken zoals lakken, of die niet

helemaal dekken zoals gekleurde plastics

of textielverven of inkten.

Tal van voordelen

In vergelijking met de konventionele

werkwijze worden met het systeem van

Color Assistance de produktiekosten

aanzienlijk beperkt wat tot een beter

bedrijfsresultaat bijdraagt.

Het systeem kan geheel automatisch die

pigmentstoffen kiezen die de beste prijs/

prestatie-verhouding kombineren met de

garantie dat gedurende langere tijd

dezelfde tint in een enkele bewerking
kan worden gereproduceerd.

Dit alles betekent voor de gebruiker

een beduidende beperking van zijn

voorraden pigmentstoffen en een betere

mogelijkheid om de produktie op de
voet te volgen. Voorts kan hij met de
bestaande installaties de produktie
opvoeren.

Digital Equipment B. V.,

Lammert van de Weg,

Kaap Hoorndreef 38,

Utrecht/Overvecht

(1 63 S)

Energiebesparing

De eerste kleurentelevisietoestellen

verbruikten 350 tot 380 watt. De ver-

vanging van een groot aantal buizen

door halfgeleiders bij de modernere

toestellen was de eerste belangrijke stap

op de weg naar vermindering van het

energieverbruik.

Een volgende stap op deze moeilijke

weg is gedaan door Blaupunkt door de

ontwikkeling van een 5 1 cm-kleuren-

TV-toestel dat bij maximale beeld-

helderheid en bij maximaal volume

zonder kwaliteitsvermindering nog

slechts 95 watt opneemt. Dit succes is

bereikt door het bekende FM-100-
toestel systematisch op energie-

besparingsmogelijkheden te doorzoeken.

De besparingen werden hoofdzakelijk

gevonden in de afbuig-units.

Er werd uitgegaan van de gedachte, dat

wanneer alle 625 lijnen van het beeld

geschreven zijn, de terugslag van de

elektronenstraal nog genoeg energie

bezit om de voeding van andere

schakelingen in de TV te verzorgen. Tot

nu toe werd deze energie in warmte
omgezet.

;

Daarnaast wordt nu ook voor het eerst

de door de vertikale afbuiging

benodigde energie uit de horizontale

afbuig-unit betrokken.

De door Blaupunkt naar dit idee

uitgevoerde schakeling, die de benaming
SSVD (synchronized switched vertical

deflection, ofwel synchroon geschakelde

vertikale afbuiging) gekregen heeft, is

één van de technisch uitstekende ken-

merken van het nieuwe chassis.

Naast de energiebesparing is er een

interessante technische achtergrond. De
energie die TV-toestellen in de vorm van

licht en geluid uitstralen is minimaal.

Verreweg het grootste deel van het

opgenomen vermogen gaat verloren in

de vorm van warmte. Warmte is echter

in TV-apparatuur ongewenst. Een lager

stroomverbruik doet daarom de

temperatuur in het toestel dalen. Een
verlenging van de levensduur en een

verhoging van de betrouwbaarheid zijn

het gevolg.

Blaupunkt-Werke GmbH,
Robert-Bosch-Strafie 200,

3200 Hildesheim, W-Duitsland

(1 56 S)

Lopende-golfbuis in onderzeeër

Speciaal voor toepassing in een nieuw
telekommunikatie-systeem van de

Amerikaanse Raytheon Corporation

heeft Siemens een nieuwe lopende-

golfbuis ontwikkeld, die een belangrijke

rol zal spelen bij het radioverkeer via

een satelliet van schepen en vliegtuigen

met het vasteland. Bijzonder geschikt is

de nieuwe RW 3010 voor onderzeeërs:

dank zij de hoge frekwentie (38 GHz)
zijn de afmetingen van de golfgeleiders

en de antenne zo gering dat ze

gemakkelijk in de periskoop kunnen
worden ondergebracht, waardoor de

onderzeeër ook onder water kan
zenden.

Onder de naam ‘Marsat’ of ‘Marots’ zijn

elektuur mei 1977 — 5-21

reeds vergelijkbare projekten gepland.

Tegen 1980 zullen rond 1 100 schepen

aangesloten zijn op een nieuwe land/

zeeverbinding, eveneens via satellieten.

De hiervoor toegepaste frekwenties van

1,6 c.q. 14 GHz betekenen reeds een

belangrijke verbetering ten opzichte van

de nu nog gebruikelijke kortegolf-

verbindingen.

De RW 30 1 0 biedt, dank zij de hoge

frekwentie en het 1 kW-uitgangs-

vermogen, een grote mate van storings-

ongevoeligheid en bescherming tegen

afluisteren, omdat de grote bandbreedte

bij deze frekwentie ruimte laat voor een

zeer goede kodering.

De antenne blijft m.b.v. een loods-

frekwentie automatisch op de satelliet

gericht bij alle bewegingen van de onder-

zeeër. Momenteel zijn reeds twee

satellieten op hun positie boven de

Atlantische Oceaan gebracht; de test-

periode is al begonnen.

Door het hoge vermogen van de
RW 3010(1 kW bij 38 GHz) is een

bijzondere konstruktie noodzakelijk. De
elektronenbundel wordt opgewekt door
een dome-vormige katode die een opper-

vlaktebelasting van 3 A/cm 2
toelaat.

Eenmaal buiten de katode wordt de

elektronenbundel gefokusseerd tot een

straal met een diameter van 0,5 mm 2
,

waarbij een vermogenskoncentratie van

5 MW/cm 2 wordt bereikt.

De fokusseringsringen van het (periodic

permanent magnetic) systeeem zijn

vervaardigd van samarium-kobalt. Als

vertragingslijn zijn gekoppelde

resonators toegepast, de periode is

onafhankelijk van die van het

magnetisch focusseringsveld. Daardoor
kan de elektronenbundel (nadat hij

reeds energie aan de vertragingslijn heeft

afgegeven) nogmaals zodanig worden
versneld, dat opnieuw energiewinst

mogelijk is. Dit komt het totale

elektronisch rendement ten goede
(versnellingskegel). De vertragingslijn

bestaat uit drie delen. De versterking

van de RW 3010 bedraagt 43 dB.

Siemens Nederland N. V.,

Afd. Public Relations,

Postbus 1068,

Den Haag

(168 S)
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Het werken met microprocessors c.q. micro-

computers is niet zomaar uit een boekje te leren.

Zoiets moet men in de Vingers' krijgen. Voor dit

doel zijn tegenwoordig voor diverse micro-

processortypen zogenaamde ontwikkelings-

systemen (development-systems) te koop.

Zelfbouw van een dergelijk systeem heeft niet

alleen een gunstige invloed op de kostprijs, ook
wordt er nog enige hardware-ervaring bij opge-

daan. In dit eerste deel van een artikelserie

gewijd aan de SC/MP wordt al een systeem

beschreven teneinde een nadere kennismaking

met deze microprocessor mogelijk te maken.

Alvorens ergens mee te beginnen wordt
eerst een overzicht gegeven van wat er

zoal op het programma staat. In figuur 1

is dit op gepaste wijze weergegeven. Uit

dit zogenaamde flow-diagram (flow-

chart) blijkt wat er van de serie

verwacht kan worden en wat de serie

van de lezer verwacht. Voorlopig wordt
na 4 afleveringen gestopt. Men beschikt

dan over een microcomputer met
hexadecimale in- en output, uitgelezen

d.m.v. zevensegment displays, en een

cassette-interface.

In een later stadium wordt gedacht aan

keyboard en tv-interface om het geheel

tot een ‘volwassen’ computer-
systeem uit te breiden.

SC/MP
De naam SC/MP (spreek uit: skemp)
is gebruikelijk voor de microprocessor

type ISP-8A/500D van National Semi-

conductor en betekent Simple Cost-

effective MicroProcessor.

De SC/MP is een moderne en betaalbare

microprocessor, welke door zijn

opbouw zeer geschikt is voor

eenvoudige toepassingen. Eenvoudige
2-chip-systemen (CPU + PROM) zijn

zonder meer realiseerbaar. Als de
executiesnelheid van ondergeschikt

belang is, kunnen er obk grote

komplexe systemen mee opgebouwd
worden.

Momenteel is de SC/MP in twee uit-

voeringen verkrijgbaar. Bij de eerste

en oudste uitvoering, de ISP-8A/500D,
werd P-MOS-techniek toegepast, terwijl

de tweede uitvoering, welke sinds kort

op de markt is, een N-MOS-versie is.

Deze SC/MP II (type ISP-8A/600D) is

vrijwel volledig kompatibel met zijn

‘voorganger’, alleen kan hij sneller

werken, dissipeert hij minder vermogen
en vereist hij maar één voedings-

spanning.

Het IC waarin de SC/MP is onderge-

bracht telt veertig aansluitingen,

waarvan een deel TTL-kompatibel is.

Data- en adres-bus hebben Tri-State-

uitgangen.

Voor de meeste gebruikers van de

SC/MP is een grote kennis van de

interne architektuur van het IC minder

belangrijk. Over het algemeen kan het

IC als een ‘black box’ beschouwd
worden. Slechts een paar zaken mogen
niet onvermeld blijven.

De SC/MP heeft een interne oscillator,

die voor een goede werking slechts

één externe komponent vereist. Dit kan
zowel een kristal (f0 = 1 MHz of lager)

als een kondensator zijn (C = 500 pF
of groter). Aangezien de SC/MP een

statische microprocessor is bestaat de

(prettige) mogelijkheid de oscillator-

frekwentie ongelimiteerd te verlagen,

zodat ook stap voor stap gewerkt kan
worden.
Na een tweetal oscillatorpulsen is er een

zogenaamde ‘microcycle’ verstreken. Bij

gebruik van een 1 MHz kristal duurt een

microcycle 2 x 1 /rS = 2 p.S. Afhankelijk

van de instruktie die de SC/MP moet
uitvoeren zijn 5 tot 22 van deze micro-

cycles nodig.

SC/MP-registers

De SC/MP bevat een zevental registers

(zie figuur 2) die ter beschikking staan

van de gebruiker (programmeur).

•Program counter
(=PC, pointer register 0)

Dit is een 1 6-bits register, dat steeds het

adres bevat van de uit te voeren instruk-

tie. Om er voor te zorgen dat de micro-

processor bij het inschakelen van de

voedingsspanning altijd in een gedefi-

nieerde toestand komt, moet de NRST
(negative reset input) aan een ‘0’-nivo

gelegd worden. Dit heeft tot gevolg dat

alle registers gereset worden (inhoud

wordt ‘0’). Pas na de eerste 0-1-over-

gang begint de SC/MP te werken. De
eerste instruktie die nu uitgevoerd gaat

worden bevindt zich op het adres 0001

,

dus niet op 0000! Een programma dat

als startadres wel 0000 heeft, dient als

eerste opdracht een ‘loze’ instruktie

ofwel een NOP te bevatten (NOP = no
operation).

Om een instruktie op te halen uit het

geheugen wordt het adres, de inhoud
van de PC, op de adres-bus gezet. De
geadresseerde geheugenlokatie zet

tijdens de NRDS (negative read data

strobe) zijn inhoud op de data-bus. Deze
instruktie-byte (byte = 8-bits-woord)

wordt in het instruktieregister vastge-

houden en door de instruktiedekoder

ontcijferd. Als het MSB (most significant

bit) een ‘1’ is, dan ‘weet’ de SC/MP dat

het om een 2-byte instruktie gaat. In

dat geval vindt na het verhogen van de

PC (incrementeren) opnieuw een lees-

cyclus plaats.

Opmerkelijk is het feit dat de PC bij

alle instrukties voor het uitvoeren van

de instruktie geihcrementeerd wordt,

behalve bij de ‘jump-instrukties’, hier

wordt namelijk eerst de instruktie uitge-

voerd en daarna de PC verhoogd. Voor
de eigenlijke uitvoering van de instruktie

is, voor zover het rekenkundige of

logische opdrachten betreft, de ALU
verantwoordelijk.

Nadat een instruktie uitgevoerd is,

begint het geheel weer van voren af aan

met de volgende instruktie uit het

programma.
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Figuur 1. Deze figuur laat zien wat er van de

SC/MP serie verwacht mag worden.

Figuur 2, De SC/MP-registers die voor de

programmeur toegankelijk zijn, zijn in deze

figuur aangegeven.

Figuur 3. Schematische voorstelling van een

2-byte instruktie.

Figuur 4. Deze figuur toont het blokschema
van een ontwikkelingsysteem in basis-

uitvoering.
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•Pointer registers (PTR)
Behalve een PC beschikt de SC/MP nog

over een drietal pointer registers t.w.

PTR1
,
PTR2 en PTR3. Ook dit zijn 16-

bits registers, die in hoofdzaak gebruikt

worden om adressen op te nemen. De
inhoud van de pointers kan software-

matig (dus via instrukties) verwisseld

worden met die van de PC. Wat er dan

gebeurt zou eigenlijk al duidelijk

kunnen zijn.

De CPU begint na de ruil ‘gewoon’ met
het uitvoeren der instrukties vanaf het

adres dat de pointer aanwees (vandaar

de.naam pointer). Komt de CPU na een

aantal stappen weer een ruilinstruktie

(ook wel XPPC genoemd) tegen, dan
wordt opnieuw de inhoud van de PC
met die van de pointer verwisseld

(XPPC = exchange pointer with program
counter). Het resultaat hiervan is dat de

CPU weer verder gaat met het

Figuur 5. Hst praktische schema van de
RAM-l/O-kaart.

Figuur 6. Welke verbindingen er gelegd

moeten worden tussen SC/MP en RAM-kaart
laat deze figuur zien.
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programma waar hij mee bezig wasvoor
de eerste XPPC. Ter verduidelijking van

deze manoevre mag het volgende voor-

beeld dienen:

Jantje (= PC) heeft honger en eet.

Pietje (PTR) heeft genoeg en fungeert

alleen als bewaker. Jantje eet een appel

en Pietje heeft een peer. Nu wordt er

geruild. Jantje, die tot dusver appel

heeft zitten eten, begint nu peer te eten.

Wordt er nu opnieuw geruild dan gaat

Jantje weer verder met appel eten op
het punt waar hij gebleven was.

De pointers kunnen voorts bij tal van

andere zaken bijzonder nuttig zijn, zoals

bij voorbeeld bij het opslaan van

tabellen in het geheugen.

®Akkumulator (AC)

Over dit 8-bits register lopen alle data-

manipulaties, het wordt derhalve ook

wel eens de data-kneedbank genoemd.

Alle data van buiten af kan slechts via

de AC in de CPU bewerkt worden.

Alleen data die in de AC staat, kan in

het geheugen gezet worden. Als de AC
opnieuw geladen wordt gaat de oor-

spronkelijke inhoud verloren.

*Extension register (E

)

Het extensie-register, eveneens 8 bits,

dient als uitbreiding van de akku. Als een

bepaalde inhoud van de AC niet

verloren mag gaan, kan deze in E
worden weggezet. Bovendien kan het

extensie-register als parallel-serie of

serie-parallel omzetter gebruikt worden.

Het is hiervoor voorzien van een serie-

ingang (SIN pin 24) en een serie-uitgang,

welke met een flipflop gebufferd is

(SOUT pin 23). De SIO-instruktie

(serial in/out) verschuift de inhoud van

E over één bit naar rechts. De op SIN

aanwezige informatie wordt in het

hoogste bit van E geschoven en de oor-

spronkelijke inhoud van het laagste bit

staat nu in de bufferflipflop.

•Status Register (SR)

Dit register, ook 8 bits, vervult vele

funkties, waarop in een later stadium

terug gekomen zal worden.

Hexadecimaal rekenen

Machines, dus ook de SC/MP, ‘verstaan’

alleen maar machinetaal. Een voorbeeld

hiervan ziet er zo uit: 7-

1 10001 1 100000001 en dat betekent:

Laad de akkumulator met de inhoud

van de geheugenlokatie waarvan het

adres in pointer 3 staat en verhoog

hierna de inhoud van deze pointer met
1

. (0 wordt door vele computers

gebruikt als teken voor het cijfer ‘nul’.

Dit ter onderscheiding van letter ‘O’.)

Het behoeft geen betoog dat beide

schrijfwijzen in de praktijk onbruikbaar

zijn. Daarom wordt zo’n instruktie op

de volgende manier geschreven: C701
of LD @1 (3). De laatste ‘kreet’ is de

mnemonische afkorting, de zogenaamde
assembler-notatie, zoals deze in de

SC/MP-software gebruikelijk is. C701 is

niets anders dan de hexadecimale

notatie voor het kode-voorbeeld. Hoe
deze notatie tot stand komt werd reeds

eerder behandeld (elektuur 162). Nood-
zakelijk voor het werken met micro-

processors is enige vaardigheid in het

rekenen met hexadecimale getallen,

en dat is voor ‘decimaal denkenden’ wel

even wennen. Enige opgaven zullen hier

ongetwijfeld meer inzicht verschaffen.

Optellen
: 0C

18

Toelichting: Twaalf (C) plus twaalf (C)

is gelijk aan vierentwintig en dat is gelijk

aan 1. maal zestien plus 8 maal één.

Aftrekken: 00C3

_ #1F

0E00-. ' 00A4 i0:E0lWtiS

Toelichting: Drie verminderd met

vijftien (F) gaat niet. Dus één (= 16)

lenen. Negentien (16 + 3) verminderd

met vijftien (F) is vier (4). Van de C
was één geleend dus dit wordt B. Elf (B)

verminderd met een is tien (A). De
uitkomst is dus 00A4.
Als er getallen van elkaar afgetrokken

worden loopt men het risiko dat de uit-

komst een keer negatief wordt. In dit

geval kan niet volstaan worden met een

‘min’-teken voor de data, want dat

aksepteert de machine niet. Hoe een

negatief getal er dan wel uit gaat zien

laat zich het eenvoudigst verklaren aan

de hand van een op-af-teller voorzien

van 7-segmentdisplays.
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Tellerstand : ririrtl

Eén stap terug : écpèó

Nóg een stap terug : 9999
Als er nu eens geen BCD maar een

hexadecimale teller gebruikt werd dan
zou deze in het laatste geval FFFF
aangeven. FFFF wordt nu gezien als de

hexadecimale voorstelling van het

getal 1’, ofwel het ‘two’s comple-
ment’* van 1

.

Om niet altijd de hulp te hoeven
inroepen van een teller kunnen de

benodigde waarden ook op de volgende

wijze worden verkregen:

(jbétpé

tpijxf)]~
ËFFF dus -(péél = FFFF

00
<póA4
FF5C dus -#A4 = FFSC

Bij deze voorbeelden is het hoogste bit

van het verkregen getal een ‘1 ’ (bit 1 5).

De machine herkent dit als een negatief

getal. In geval van 8-bits data, waarmee
256 getallen kunnen worden gesymbo-
liseerd, betekent dit dat het grootste

(dus positieve) getal voorgesteld kan
worden als f61 1 1 1 1 1 1 = 7F (1 27). Van
0 tot en met 127 zijn 128 getallen. Het
kleinste getal dat dan in 8 bits past is

128 - 256 = -128 en dat ziet er dan zo

uit: léó<6000ó = 80 (hex.).

Figuur 7. De koperzijde van de RAM-I/O-
print.

Figuur 8. De komponentenzijde van de
RAM-print, ook alle schakelaars kunnen op
de print onder worden gebracht.



oHI-oo

nooooooo oooooaotQ

üouuuooa' ft'-i\\\w yj 6 oooppoo cr

o<Hho

elektuur mei 1977 — 5-27

Instruktieformaat

De SC/MP kent zowel 1-byte- als 2-byte-

instrukties. Een 1-byte-instruktie

bestaat uiteraard uit 8 bits. In de SC/MP
instruction guide (zie literatuurlijst)

wordt voor elke instruktie een operation

code (opcode) gegeven in hexadecimale

vorm. Bij een aantal instrukties moet

* Het two’s complement van een binair getal

wordt verkregen door de geïnverteerde waarde

van dat getal met 1 te vermeerderen. Bijvoor-

beeld: 0001 wordt 1110 + 1 = 1111.

aangegeven worden om welke pointer

het gaat. Het nummer van de desbetref-

fende pointer wordt dan bij de opcode

opgeteld. Bij voorbeeld: XPAL3. Dit

betekent exchange pointer 3 lower

order byte with AC. De opcode basis

voor deze instruktie is 30. De gewenste

pointer is PTR3, dus de opcode wordt

33 (= #110^1 1). Bij 2-byte-instrukties

komt na de opcode de zogenaamde

displacement (figuur 3). Deze displace-

ment stelt bij alle 2-byte-instrukties een

getal voor tussen de —128 en de +127.

De enige uitzondering hierop vormt

de delay-instruktie (DLY); de displace-

ment heeft dan een waarde tussen de

0 en de 255.

Een volledige beschrijving van alle 46

SC/MP-instrukties zou hier wel ietwat

te ver voeren, hiervoor wordt verwezen

naar de SC/MP-literatuur (zie literatuur-

lijst), Enkele instrukties zullen later nog
aan de orde komen.

Instruktie-set van de SC/MP
De hoeveelheid instrukties van de

SC/MP is niet bijzonder groot, om
precies te zijn 46. Toch kan alles ermee

gedaan worden, alleen gaat het wel eens

een beetje omslachtig en wordt er dan

relatief veel geheugen gebruikt. Daarom
is het, ondanks de vele voordelen van

de SC/MP, in die gevallen waar het gaat

om zeer grote programma’s ongetwijfeld

‘wetenschappelijker’ om een duurdere

microprocessor te gebruiken.
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'00xx = adres RAM
01 xx = adres LED's
02xx = adres DS (data-schakelaar)

(voor xx mag elke waarde ingevuld worden)

Onderdelenlijst bij figuren 9 en 10

Weerstanden

R1 = 4k7

Halfgeleiders:

IC = ISP-8A/500D (SC/MP)

Diversen:

kristal 1 MHz

Ad resseringsmetoden van de
SC/MP
Instrukties waarmee een bepaalde
geheugenlokatie aangesproken moet
worden, moeten evenals de jump-
instrukties een bepaalde adresinformatie
bevatten, dit om te weten welke lokatie

geadresseerd moet worden resp. naar
welke lokatie gesprongen moet worden.
Om elke geheugenlokatie van een 64 k
geheugen (= 65.536 lokaties) te kunnen
adresseren zijn alleen voor deze
informatie al 2 bytes nodig. Voor de
gehele instruktie wordt dat dan 3 bytes,
1 voor de operation code en 2 voor het
adres. Deze wijze van adresseren wordt
inderdaad bij enige microprocessors
toegepast, maar in ieder geval niet bij

de SC/MP. In de praktijk blijkt dit

echter nauwelijks een bezwaar te zijn.

Bij de SC/MP doen zich de volgende
adresseermetoden voor:

•PC-relative addressing

De inhoud van de PC wordt hier gebruikt
voor het bepalen van het aan te spreken

adres (= effective address = EA).
Dit effektieve adres wordt verkregen

door de inhoud van de PC met de
waarde van de displacement te vermeer-
deren. EA = (PC) + (disp.). (De inhoud
van de PC wordt geschreven als (PC).)

Op deze manier kunnen zowel lokaties

met een adres ‘boven’, als lokaties met
een adres ‘beneden’ de inhoud van de
PC geadresseerd worden, door resp. een
positieve en een negatieve waarde voor
de displacement in te vullen. Het
hoogste EA wordt dan (PC) +127 en
het laagste adres wordt (PC) -128.
Het is duidelijk dat op deze wijze niet
het gehele 64 k geheugen geadresseerd
kan worden. Om dat wel te bereiken
moet gebniik gemaakt worden van de
PTR-relative ofwel:

•Indexed addressing

Eén van de pointers wordt nu geladen

met een 2-byte adres. Het effektieve

adres wordt verkregen door de inhoud
vanjieze pointer te vermeerderen met
de waarde van de^displacement.

EA = (PTR) + (disp.).
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Nu kan wel het gehele geheugen bereikt

worden, omdat de pointer met elk

willekeurig adres geladen kan worden.

In bit <j> en 1 van het eerste instruktie-

byte moet nu het nummer van de

pointer aangegeven worden (figuur 3).

•Auto-indexed addressing

Deze adresseermetode komt overeen

met indexed addressing. Het enige

verschil is dat de inhoud van de

desbetreffende pointer automatisch

veranderd wordt. De inhoud van de

pointer wordt steeds vermeerderd met

de waarde van de displacement. Als de

displacement negatief is, wordt eerst

de pointer-inhoud veranderd en dan de

instruktie uitgevoerd en als de displace-

ment positief is, dan wordt eerst de

instruktie uitgevoerd en daarna

de pointer-inhoud gewijzigd,

neg. disp. : EA = (PTR) + (disp .)

pos. disp.:EA= (PTR)
Bit 2 van de eerste instruktie-byte, de

modify-bit, is bij deze adresseerwijze

altijd ‘1’. In de assembler-schrijfwijze

wordt dit aangeduid met het teken @,
hetgeen dus betekent dat men met
auto-indexed addressing te doen heeft.

De vier hoogste bits van de pointer

worden zowel bij indexed als bij auto-

indexed addressing nooit veranderd.

•Immediate addressing

Bij deze vierde vorm van adressering is

er in feite sprake van geen adressering!

Er wordt geen effektief adres bepaald

maar de tweede instruktie-byte wordt

herkend als de data. Als voorbeeld de

instruktie LDI X'35 (LDI = load

immediate), de AC wordt nu geladen

met X'35 zonder dat dit getal ergens in

het geheugen hoeft te staan. (X' wordt

door National gebruikt om aan te geven

dat het getal hexadecimaal is.)

Er moet bij de eerste drie adresseer-

metoden voor zover het de ‘memory
reference’ instrukties betreft nog een

belangrijke aantekening gemaakt

worden. Als bij deze metoden de

displacement de waarde —128 (dus

X'80) heeft, dan wordt de displacement

niet meer gebruikt bij het bepalen van

het effektieve adres. In plaats daarvan

wordt de inhoud van het extensie-

register gebruikt, dus: als disp. = -128
dan: EA = (PTR of PC) + (E)!

RAM-l/O-kaart

Na alle teorie wordt het nu wel tijd om
de SC/MP eens iets te laten doen. Hier-

voor heeft de SC/MP een PROM of

RAM nodig waarin een programma staat.

Cm een PROM te programmeren is

echter een speciale PROM-programmer
nodig, maai om financiële redenen zal

menigeen hier (voorlopig) vanaf moeten

zien.

De meest eenvoudige oplossing lijkt een

RAM te gebruiken met enige ‘periferie’,

om een programma in het RAM te

kunnen schrijven. In figuur 4 is dit blok-

schematisch voorgesteld. Zowel CPU
(SC/MP) als RAM zijn aangesloten op
adres- en data-bus. Als periferie doen
een tweetal 8-bits schakelaars (DIP-

switch) dienst. Deze schakelaar zijn via

Figuur 9. De koperzijde van de SC/MP-print.

Figuur 10. De komppnentenzijde van de

SC/MP-print.

Tabel 1. De adresorganisatie van de diverse

systeemonderdelen.

Figuur 12. De komplete 'hardwired' opstelling

van het systeem, waarop al naar hartelust

geprogrammeerd kan worden.

twee Tri-State buffers eveneens op de

data- en adres-bus aangesloten. Als de

schakelaar S is de stand ‘pgrm’ staat

kan het RAM met een programma
geladen worden. Met de adres-schakelaar

kan een lokatie geadresseerd worden

waarin dan de informatie, bepaald door

de data-schakelaar, opgeslagen kan

worden. Op deze wijze kan het RAM
met elk gewenst programma geladen

worden. Omdat ook voor het adres een

8-bits schakelaar gebruikt wordt is de

hoeveelheid RAM (voorlopig) beperkt

tot een 256 x 8 geheugen.

Als de schakelaar in de stand ‘line’ gezet

wordt komt de SC/MP in aktie en heeft

dan de.beschikking over data- en adres-

bus. Het programma dat in het RAM .

staat wordt dan uitgevoerd.

Om visuele kontrole mogelijk te maken
werd het geheel voorzien van een achttal

LED’s. Tijdens het programmeren geven

deze LED’s de toestand van de data-bus
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Tabel 2

Optel programma

0000

START
*58^

= 0000

NOP
<fxfxp 1 C401 LDI 01

<fxfxf>3 35 XPAH 1

C402 LDI 02

0006 36 XPAH 2

0007 F200 "1
|

LOOP:
ADD 0 (2)

0009 C900 1

1
ST 0 (f)

000

B

00 1 / 1
HALT

000

C

90F9 — JMP LOOP
• END

0» *2
’T

§\ - • ^ ; _
V

AC met 01 laden

01 in PTR 1 bit 8 ... 1

5

AC met 02 laden

02 in PTR 2

(EA) bij (AC) optellen

(AC) in EA, bepaald door

PTR 1 , zetten en stoppen

Sprong naar LOOP
Einde van de assembler

aanwijzi ngen.

4. V't-V d 1 I ^
li t dji V Vvyt,

Tabel 3

Binair teller.

0000

START
08

= 0000
NOP

(fl > S pH y «j-ê 4 CL

0001 C401 LDI 01 ; PTR 1 met EA van de

0003 35 XPAH 1 ; LED's laden.

0004 C400 LDI 00 ; Teller, feén RAM-byte,

0006 C809 "X
\

ST TELLER
LOOP:

; laden

0008 A807 ILD TELLER ; Teller incrementeren.

000

A

C900
1 /

ST0 (1) ; Tellerstand in LED's zetten.

0<(j0C 8FFF

%
DLY X'FF ; wacht-instruktie

0(ji0E 90F8 JMP LOOP
STELLER:
* '• BYTE

• END

; Sprong naar LOOP maken.

; Label en aanwijzing voor

; assembler om een RAM byte

; te reserveren.

Tabel 4 $ t X
-"f\

Looplicht.

START = 0000 V
• ••

0000 08 NOP )

LDIp)0001 C401

0003
;

35 xpaBx-/
0004 C401 LDI 01

LOOP:
•vf 0006 '»C900‘X~—

^

IE \
ST 0 (1)

,'000

8

(rri
j' 40009 XAE
Sr 000A * •-8PFF

j

DLY X’FF

4*. 000C ,40 i t’L XX I
LDE

^ £
000

D

90F7 / JMP LOOP
. /.f^ \ /

• END

y> ^3 \ \ PTR A

EA van LED's in (Vï-jifi AC'
PTR 1 laden J /

. .
. _ u i ; AC laden met 0lXX>~r.-;ï

(AC) in LED's

(AC) 1 bit naar rechts

(AC) in E bewaren.

delay w ^ C h T

(E) in AC zetten.

Sprong r^aar LOOP maken

C^ÖD

weer. Tijdens het ‘lopen’ van een

programma kunnen de LED’s ook

gebruikt worden om data zichtbaar te

maken, maar zij moeten dan wel

‘geadresseerd’ worden.

De schakeling

Figuur 5 toont de komplete ‘hardware’

voor geheugen en periferie. Het 256 x8
RAM wordt gevormd door IC6 en IC7

(MM 2112). Op de parallel-geschakelde

adres-ingangen kan m.b.v. de adres-

schakelaar S6 een adres worden gezet.

Hierbij moeten dan wel de buffers IC12

en 1C13 geaktiveerd worden. Daar de

prijs van echte Tri-State buffers nogal

aan de hoge kant is, werden daarom

inplaats hiervan ‘gewone’ analoge

schakelaars van het type CD 4066
gebruikt. Met de data-schakelaar S7

kan op soort gelijke wijze de data-bus

bediend worden. De toestand van de

data-bus kan door de LED’s Dl . . . D8
zichtbaar worden gemaakt. Deze LED’s

worden gestuurd door IC4 en IC5 en

omdat dit alle twee TTL-IC’s zijn, is het

noodzakelijk dat de ‘schakelaars’ IC10

en IC 11 ook door een TTL-uitgang

gestuurd worden. Vandaar de inverters

N9 . . . NI 6.

De adres-bits ADtp8 . . . ADlrf» zijn ver-

bonden met IC1 en dit IC werkt dan

ook als adreskoder. De ‘informatie’ op

deze bits bepaalt welk ‘onderdeel’ van

het systeem geadresseerd is. Van de

8 dekoderuitgangen zijn er tot nog toe

slechts 3 benut, te weten de 0-, de 1-

en de 2-uitgang. Deze uitgangen worden

resp. gebruikt om het RAM, de LED’s

en de data-schakelaar (DS) te kunnen

adresseren (zie tabel 1 ). De resterende

dekoderuitgangen kunnen later

gebruikt worden om extra geheugen en

periferie te adresseren.

Voor de bediening van het systeem

heeft men de beschikking over een

vijftal schakelfunkties: ;
' 7

•Sla-Slb, de line-program schakelaar

In de stand ‘line’ heeft de SC/MP de

beschikking over de data- en adres-bus,

S6 en S7 zijn dan ‘machteloos’. In de

stand ‘pgrm’ kan met S6 en S7 het RAM
geladen worden.

•S2, clock-write schakelaar

Bij het indrukken van deze schakelaar

wordt de ‘stand’ van S7 in het RAM
geschreven. S2 werkt alleen maar als SI

in de stand ‘pgrm’ staat.

*S3, read-write schakelaar

Als het RAM geladen is kan S3 in de

stand ‘read’ gezet worden. Nu kan

gekontroleerd worden of het

programma er goed in staat. De LED’s

geven dan de inhoud weer van de door

S6 geadresseerde RAM-lokatie. Ook S3

werkt alleen maar als SI in de stand

‘pgrm’ staat.

•S4, NRST schakelaar

Wordt S4 even ingedrukt dan worden

alle registers van de SC/MP gecleard. Als

het startsein gegeven wordt begint de

SC/MP met de instruktie uit lokatie

#01 . Dit startsein kan gegeven worden

met S5.

Figuur 11. Het bedradingsschema voor de

beide printen. Als er soldeer- i.p.v. konnektor-

verbindingen gemaakt worden, moet dit wel

gebeuren voordat de MOS-IC's, dus ook de

SC/MP, gemonteerd zijn.

Tabel 2. Een eenvoudig programma om
binaire getallen bij elkaar op te tellen.

Tabel 3. Een programma om de SC/MP a'

binaire teller te laten 'lopen'.

Tabel 4. Een voorbeeld van een 'loop'

programma.
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•S5, halt-reset schakelaar

Vele programma’s zullen eindigen met
een ‘halt-instruktie’. Als de SC/MP zo’n
halt-instruktie tegenkomt, dan zorgt
hij ervoor dat de halt-flipflop FF1
omklapt. FF1 zorgt er op zijn beurt
weer voor dat de CONT-ingang van de
SC/MP ‘0’ wordt, met als gevolg dat de
SC/MP buiten werking gesteld wordt.
Deze toestand wordt door D9 aan-
gegeven. Met S5 kan de FF1 gereset

worden. De SC/MP begint dan weer te

werken tot hij opnieuw een halt-

instruktie tegenkomt.

De schakeling van figuur 5 heeft een
groot aantal aansluitpunten. Het over-

grote deel hiervan moet met de SC/MP-
chip verbonden worden. Welke
verbindingen er precies gemaakt moeten
worden toont figuur 6. Opvallend in

deze figuur is dat adres-bit 10 van de
‘kaart’ aan het ‘0’-nivo ligt. Omdat deze
ingang een parallelschakeling van twee
TTL-ingangen is (punt 1 en 1 5 van IC1),

mag hij niet door de SC/MP bestuurd
worden! Tot nu toe is dit geen bezwaar
omdat toch slechts de ‘laagste’ drie

adressen gebruikt worden (zie tabel 1).

De card-enable in- en uitgang zijn ook
nog niet ter sprake geweest. Voorlopig
zijn deze aansluitingen doorverbonden.
In de toekomst kan de ingang gebruikt
worden om de gehele RAM-kaart buiten
werking te stellen, wat bij grotere

systemen erg nuttig is.

De opbouw
Voor het hele systeem werden twee
printen ontworpen. Op de eerste print

(zie figuren 7 en 8) is de schakeling
van figuur 5 ondergebracht, inklusicf

alle bijbehorende schakelaars. Op de
tweede print (zie figuren 9 en 10) komt
de SC/MP met kristal en een weerstand
(Rl). Omdat deze print in de
toekomst overbodig wordt is er een
min of meer universeel karakter aan
gegeven. De print hoeft dan later niet

weggegooid te worden, maar kan altijd

nog bij andere IC-experimenten gebruikt
worden.
De bedrading is hierdoor wel ietwat
ingewikkelder geworden, maar als

figuur 1 1 goed bestudeerd wordt zal dit

weinig problemen opleveren.

Om het experimenteren met de
schakeling gemakkelijk te maken, is

het aanbevelenswaardig om alle print-

aansluitingen op beide printen van
aansluitpennetjes te voorzien met de
bijbehorende konnektors. Op deze wijze
kan ook de ‘hardware’ snel veranderd
worden. Hoe het geheel er uiteindelijk

uit komt te zien toont figuur 12.

De voeding

Een enkel woord over de toe te passen
voedingen is misschien wel op z’n plaats.

Zoals inmiddels wel gebleken zal zijn,

“reist de komplete schakeling twee
dingsspanningen, +5 volt en -7 volt.

'5 volt voeding moet een stroom
ui leveren van minstens 0,5 A en
i -7 volt bedraagt dit ca. 1 00 mA.
rd moeten beide spanningen
’-eerd zijn. Een IC-stabilisator is

in beide gevallen een goede oplossing.

Met het oog op de toekomst is het

verstandig om de 5 volt voeding wat
ruimer te dimensioneren, bijvoorbeeld

1,5 A.

De eerste programma's
Onmisbaar voor het werken met de
SC/MP is in ieder geval de SC/MP data-

sheet (pub. no. 420305227-001 A).
Bijzonder handig voor het maken van
programma’s is de reeds eerder

genoemde SC/MP instruction guide

(pub. no. 42001 10A). Bij de volgende
programmavoorbeelden is er van uit

gegaan dat genoemde literatuur voor-

handen is.

•Eenvoudig 1-byte optel programma
In tabel 2 staat het programma
geschreven zoals dat gebruikelijk is. De
eerste kolom van deze ‘listing’ bevat de
adressen van de eerste instruktie-byte

van elke instruktie. NOP (no operation)
is een 1-byte instruktie en daarom staat

de volgende instruktie in <t><b<t> 1 . De
tweede instruktie is een 2-byte

instruktie, de eerste byte van deze
instruktie staat in 0$rf>l en de tweede
byte staat dan in ódxp2.

De tweede kolom bevat de instrukties

en de relatieve adressen in (hexa-

decimale) machinetaal. Deze beide

kolommen zijn het resultaat van het

reken- en vertaalwerk van de
‘assembler’. Onder assembler verstaat

men een hulpprogramma waarmee het

de gebruiker mogelijk wordt gemaakt
om zijn programma, de laatste twee
kolommen, zonder veel moeite in

machinetaal te zetten.

De derde kolom stelt de instrukties

en symbolische adressen voor in

assembler-taal. Symbolische adressen

zijn willekeurig gekozen kombinaties
van maximaal 6 letters of cijfers (zonder
bijzondere tekens zoals punt, komma
enz. Het eerste teken dient een letter

te zijn).

De assembler ‘list’ de symbolische
adressen en berekent de voorkomende
displacement-waarden. In de laatste

kolom wordt met enig kommentaar
aangegeven wat er gebeurt. Voor de
assembler heeft deze kolom geen
waarde.

Zoals uit tabel 1 al gebleken is, wordt
bij het adresseren van het RAM, de
LED’s en de data-schakelaar (DS) alleen

een gedeelte van de hoogste adres-byte

gedekodeerd. Dit heeft uiteraard

instruktie ‘in’ de LED’s gezet. Nu volgt

er een halt-instruktie, dus klapt de halt-

flipflop om en stopt de SC/MP. Er kan
nu een ander getal op de data-schakelaar
gezet worden. Na een druk op de ‘halt-

reset’ schakelaar komt de SC/MP weer
in aktie en de volgende instruktie die

hij tegenkomt is een jump-instruktie.
Er moet nu dus een sprong gemaakt
worden en wel naar ‘LOOP’. ‘LOOP’ is

een symbolisch adres, in dit geval

een ‘label’ en labels worden altijd

gevolgd door een dubbele punt, dus
LOOP:
De inhoud van de PC is momenteel
#</>E, maar dit moet weer c/xjxbl worden
(terug naap LOOP). De inhoud van de
PC moet met 0007 verminderd worden.
De waarde' van de displacement van de
jump-instruktie wordt nu -<j>7 ofwel
F9 (two’s complement).
Een deel van het programma wordt nu
opnieuw uitgevoerd, de ‘stand’ van de
data-schakelaar wordt bij de vorige

stand opgeteld en de nieuwe som wordt
door de LED’s zichtbaar gemaakt.
Tot slot worden in tabel 3 en in tabel 4
nog twee programma-voorbeelden
gegeven. Tabel 3 stelt het programma
van een binaire teller voor. De LED’s
geven dan de uitgangen weer van een
(software) teller, waarvan de tellerstand

steeds met één verhoogd wordt. Het
programma van tabel 4 is voor een
‘looplicht’. Van links naar rechts licht

steeds een LED op, totdat de eerste

LED oplicht, waarna het weer van voren
af aan begint.

Voor vele ‘hardware’ elektronici lijkt

dit alles ongetwijfeld een dure manier
om een paar LED’s te laten oplichten,

maar het gaat hier uiteindelijk niet om
de LED’s. Door het analyseren van de
programma-voorbeelden en, wat veel

belangrijker is, het uitproberen van zelf

opgestelde programma’s wordt langzaam
maar zeker een inzicht verkregen in deze
bijzonder fascinerende tak van de
elektronica. H

(wordt vervolgd)

konsekwenties voor de programmering.
Zo worden de LED’s bijvoorbeeld

geadresseerd door elk adres dat met <p 1

begint. In het programma wordt PTR 1

gebruikt om de LED’s te adresseren en
PTR 2 voor de DS. Alleen het ‘hoge’

byte van deze pointers wordt geset. Om
de pointers te laden wordt eerst de

‘lading’ in de AC gezet en vervolgens

worden de inhoud van de AC met die

van het ‘hoge’ pointer-deel omgewisseld.
Door de instruktie ADD$ (2) wordt de
‘stand’ van de data-schakelaar opgeteld
bij de inhoud van de AC (= Ó0). De som
komt nu in AC te staan. De inhoud van
de AC wordt dan door de volgende
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In 1974 schreef Prof. Dr. Hans Kritzinger,

bioklimaatdeskundige te Karlsruhe, dat ‘de

betonbouwmetode slecht is voor de gezond-

heid. De toepassing van betonblokken in de

huizenbouw leidt, zoals ervaringen hebben
geleerd, in de regel tot een slechte toelevering

van zuurstof aan het lichaam en daardoor tot

typische betonbouwkwalen, zoals snelle

vermoeidheid, hoofdpijn, afnemende arbeids-

energie en grotere ziektegevoeligheid’.

In 1976 schreef Prof. Dr. Ir. Justus Bonzel,

direkteur van het Forschungsinstitut der

Zementindustrie te Düsseldorf: ‘Hoewel de

vraag over de invloed van elektrische velden

op mens en dier tot nu toe niet beantwoord is

en een duidelijke invloed door de meeste
wetenschappers niet aangenomen wordt,

wordt in bepaalde kringen met behulp van
pseudo-wetenschappelijke verklaringen steeds

weer beweerd, dat het wonen in betonbouw
door de afscherming van elektrische velden in

de buitenlucht negatief op de gezondheid van
de mens inwerkt ....

Wat betreft het afschermingsgedrag van bouw-
stoffen kon worden vastgesteld, dat bouw-
materialen van kwaliteitsbeton, van baksteen,

van kalkzandsteen en van hout lucht-

elektrische velden in praktisch gelijke mate

afschermen, respektievelijk doorlaten, en dat

in normaal gebruikte binnenruimten

opgebouwd met deze bouwmaterialen soort-

gelijke elektrische velden optreden als in de

open lucht’.

Deze twee lijnrecht tegenover elkaar staande

uitlatingen worden ten dele verklaard door de

grote ongewisheid die er bestaat ten opzichte

van het fenomeen zelf, maar toch ook wel

door de belangstellingsrelatie.

Prof. Kritzingen beveelt in zijn artikel het

gebruik van ionisatoren aan, opdat de mens
zich lekkerder kan voelen, terwijl Prof. Bonzel

beton verdedigt uit hoofde van zijn funktie.

Geheel nieuw in dit opzicht is een onderzoek

op de toch wel gerenommeerde Technische
" Universiteit te München waar onder leiding

van de Professoren Danner (techniek), Reis

(medicijnen) en König (elektrofysica) een

onderzoek is gedaan naar de ‘invloed van

, luchtelektrische velden op autorijden’.

König zegt in een interview in het blad

ADAC-Motorwelt dat ‘bewezen is, dat elek-

trische en magnetische velden een biologische

werking op het menselijk organisme hebben’.

Aangezien de auto in Europa heiliger is dan de

koe in India, heeft een aantal wetenschap-

pelijke instituten, zoals het Bundesverteidi-

gungsministerium, Max Planck-Institut en het

instituut voor biomedische techniek te

München medewerking verleend bij het onder-

zoek van een apparaatje dat luchtelektrische

velden opwekt in de auto. De proefpersonen

maakten 8 a 10% minder rijfouten bij het

ingeschakelde apparaat.

Een andere konklusie was, dat het apparaat

meer invloed had naarmate de proefpersoon

vermoeider was.

Al met al schijnt er dus toch wat met die

luchtelektriciteit gaande te zijn.

Luchtelektriciteit

Tot nu toe worden drie faktoren genoemd die

op de een of andere manier het leven op aarde

beïnvloeden: een luchtelektrisch gelijkstroom-

veld, een wisselstroomveld en een ionenhuis-

houding.
Op circa 70 km hoogte begint de ionosfeer die

zo genoemd wordt door de grote hoeveelheid

geladen deeltjes die zich erin bevinden. Deze
laag heeft ten opzichte van de aard-

oppervlakte een positieve spanning van 300 a

400 kilovolt. De beide elektroden gedragen

zich als een kondensator met een ‘lekstroom’

van 3.10' 10 mA per cm3 naar de aardopper-

vlakte.

Bovendien is er sprake van een wisselstroom-

veld, dat een frekwentie heeft van 10 Hz,

opvallenderwijs dezelfde als van de alfagolven

der menselijke hersenen.

In normale rustige omstandigheden in de vrije

natuur is het potentiaalverschil gemiddeld

130 volt per meter. Duidelijk is het, dat deze

velden danig in de war worden gestuurd bij

slecht weer en onweer, maar ook de geogra-

fische ligging en hoogte leveren opmerkelijke

verschillen. Deze veldsterkteverschillen

worden o.a. veroorzaakt door huizen, bergen

enz., hetgeen in figuur 2 is verduidelijkt.

Worden deze velden door sommigen al grote

invloed toegemeten ten aanzien van wel- en

onbehagen, nog sterker is dit het geval bij de

ionenhuishouding.

Door het potentiaalverschil tussen aarde en

ionosfeer wordt een konstante ionenstroom

opgewekt, die bij het aardoppervlak een

relatief grote dichtheid heeft. Men onder-

scheidt die ionen in positieve en negatieve,

maar ook in zware en lichte. ‘Laag bij de
grond’ worden ca. 450 lichte en 2500 zware
ionen per cm 3

lucht geteld. Op zee werd
slechts een tiende deel vastgesteld en in de

grote stad ca. tien keer zoveel.

Voor en tijdens onweer is de ionenkoncen-
tratie groot, waarbij de positieve ionen de

overhand hebben. Bij de daarna volgende

regenbui daalt de ionendichtheid en krijgen

vooral negatieve ionen de overhand. Sommige
mensen voelen zich duidelijk naar bij onweer
en knappen op bij die regenbui.

Het is duidelijk dat deze argumenten gehan-

teerd worden bij de verkoop van ionisatoren,

die een overdaad aan negatieve luchtionen

moeten opleveren. Maar dit verband wordt
dan wel zeer snel gelegd ten bate van het eigen

financiële welbehagen.
Niettemin lijken velden en ionen iets te

betekenen voor de mens en de mate waarin,

dient onderzocht te worden. Er wordt over

gedacht hierop aan het einde van het jaar

terug te komen met de publikatie van een
diëlektrische veldsterktemeter en als dit

uitvoerbaar is met een ionenteller.

Prof. Ir. P.C. Kreyger, met wie dit tema
besproken wordt, hoopt te samen met lezers

van Elektuur op die manier meer harde

gegevens te krijgen over tot nu toe ongrijpbare

zaken.
Lezers die zich op het fysisch vlak deskundig
achten en ideeën hebben over eenvoudige
ionentellers nodigen wij uit die denkbeelden
aan ons bekend te maken. M
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Figuur 1. In de ionosfeer, die op ca. 70 km
begint en zich uitstrekt tot 1000 km van het

aardoppervlak, is een konstante stroom van

geladen deeltjes. Tussen ionosfeer en aardbol

heerst een spanningsveld van 300 a 400 kilo-

volt, waarop een zwak wisselveld van

ca. 10 Hz is gemoduleerd.

Figuur 2. Door bergen en dalen worden
verdichtingen en verdunningen der aequi-

potentiaallijnen veroorzaakt, waardoor op
bergtoppen een veel hogere elektrische veld-

sterkte wordt gemeten dan in dalen.

70 km d-taag

+v+++t+tti+5i+^+?-r--
- aardoppervlak

9849 1



5-34 — elektuur mei 1977
ionisator

Dit eenvoudige apparaat zorgt voor een sterke

koncentratie van negatieve ionen in de
omringende lucht; een effekt dat door velen als

verfrissend en heilzaam wordt ervaren.

Behalve de psychische invloed die de
weerstoestand op veel mensen schijnt

uit te oefenen, is het gewoon een
bewezen feit dat klimatologische
faktoren zoals temperatuur, vochtigheid
en luchtdruk van groot belang zijn als

het gaat om de gezondheidstoestand van
de mens. Ook elektrische velden en
ionenkoncentraties in de atmosfeer
schijnen hierin een belangrijke rol te

spelen.

Luchtionen zijn elektrisch (positief of
negatief) geladen luchtdeeltjes, die in de
atmosfeer aan de lopende band worden
‘geproduceerd’; een normale
koncentratie ligt tussen 400 en 1 500

•/ ' • •
•'

'.V .

'

ionen per kubieke centimeter lucht. Nu
heeft men ontdekt dat in veel bekende
‘Luftkurorte’, zoals bijv. St. Moritz, de
koncentraties anders zijn. Op die

plaatsen is namelijk sprake van een
groot overschot aan negatieve ionen,
hetgeen direkt verband schijnt te

houden met het feit dat de ‘kuurders’

zich er prettig voelen. Lieden die zich
bezig hebben gehouden met
onderzoekingen op dit gebied beweren
zelfs dat een overkoncentratie van
negatieve ionen in de lucht

slapeloosheid, lusteloosheid en
agressiviteit tegengaat en dat er duidelijk

sprake is van een gunstige uitwerking op

de celstofwisseling van de mens.
Of het allemaal waar is weten we niet,

maar aangezien iedereen voor een luttel

bedrag (ca. f 1 5,-) zelf een ‘negatieve-

ionenopwekker’ kan maken, is het voor
geïnteresseerden mogelijk om met gering
financieel risiko een en ander in de
praktijk uit te proberen.

De schakeling

Het schema stelt het ontwerp van een
‘ionenspuit’ voor, welke een produktie
heeft van ca. 500.000 negatieve ionen
per kubieke centimeter, gemeten op een
afstand van 0,5 meter.

Zoals te zien gaat het hier om een

hoogspanningsgenerator in zijn

eenvoudigste vorm. De uit

27 kondensatoren en 27 dioden
bestaande keten van spannings-

verdubbelaars zorgt voor een negatieve

spanning van maarliefst ca. 7,5 kV (!)

op de emitternaald. Als emitternaald
op de emitternaald bij een netspanning
van 220 V. Als emitternaald kan een
gewone stopnaald worden gebruikt,

als deze tenminste een mooie dunne
spitse punt heeft. De naald moet wel
geheel vrij worden opgesteld, d.w.z.

hij mag alleen door lucht worden
omringd en vooral geen kontakt maken
met de behuizing, ook al is die van
kunststof.

De print

De bij dit ontwerp afgedrukte print

(figuur 2) is uit oogpunt van elektrische

veiligheid zeer ruim opgezet. Overslag

tussen de printsporen is dan ook vrijwel

onmogelijk. Bovendien maakt deze kant
en klare print een verantwoorde
montage zonder problemen mogelijk.

Daar het ontwerp van een zeldzame
eenvoud is, behoeft de bouw geen
verdere uitleg. Wel nog even dit: De
doodskop die het schema siert staat er

niet voor niets; ook al kan de emitter-

naald zonder gevaar worden aangeraakt,

het gedeelte van de schakeling vóór de
tien weerstanden van 3M3 is door de
opgewekte hoogspanning levens-

gevaarlijk als men er aan gaat zitten

prutsen terwijl de netsteker in het stop-

kontakt zit. Het apparaat moet daarom
ook liefst in een goed geïsoleerde

behuizing worden ondergebracht en,

zoals trouwens alle hoogspannings-

apparaten, liever niet in vochtige

ruimten worden gebruikt.

Het gebruik

Het apparaat moet voldoende vrij

worden opgesteld, zodat de ‘uitstraling’

van de negatieve ionen niet wordt
belemmerd. Men dient de ionisator ook
niet voor lange tijd al te dichtbij zich te

zetten, daar de met de ionisatie gepaard
gaande ozon-vorming dan hinderlijke

neveneffekten kan teweeg brengen.

Bij inademing van grote hoeveelheden

gaat er namelijk irritatie van de slijm-

vliezen optreden. Voor astma-patiënten

kan een sterke koncentratie van ozon
dan ook zeer gevaarlijk zijn.



ionisator elektuur mei 1977 — 5-35

De naald moet van tijd tot tijd worden
gereinigd; als de punt bot wordt, gaat

het effekt van het apparaat sterk

achteruit en moet er een nieuwe naald

worden gemonteerd.

Hoewel men de geproduceerde negatieve

ionen jammergenoeg niet kan zien, is

het toch mogelijk om zelf de goede
werking van de ionisator te kontroleren

:

als men de vingers ietwat nat maakt en

ze dan vlak voor de naald houdt, moet
mende ‘ionenwind’ goed kunnen voelen.

Figuur 1. De ionisator is in feite niets anders

dan een hoogspanningskaskade voor een

negatieve hoogspanning.

Figuur 2. Print en komponentenopstelling van

de ionisator. De ruime opzet van de print

waarborgt een (elektrisch) veilig eindprodukt.

Onderdeienlijst bij figuur 1.

Dioden:

Dl ... D27 = 1N4007
(1000 V diode)

Weerstanden:

R1 . . . R10 = 3M3

Kondensatoren:

Cl .. . C27 = 33 n.. .47 n, 630 V
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ccir met patronen (3)

ccir mei
Deel 3

De eerste uitbreidingsmogelijkheid van de CCIR-
normgenerator bestaat uit een patroongenerator-

module. Deze module levert tien verschillende

patronen bestaande uit lijnen, balken en punten.

Dankzij de uitstekende synchronisatie die met
de CCIR-normgenerator mogelijk is, levert de
uitbreiding tot patroongenerator een voor
TV-service uitstekend meetapparaat op.

Een uitbreiding van de CCIR-norm-
generator tot een patroongenerator is

eigenlijk zeer voor de hand liggend. Niet

zozeer omdat een patroongenerator een
aantrekkelijk meetapparaat is bij de
reparatie van TV’s, maar vooral omdat
de CCIR-normgenerator reeds een aantal

patronen 'geheel gratis ter beschikking
stelt’. Dit geldt met name voor de
vertikale patronen. Vertikale lijnen en
balken kunnen direkt uit de CCIR-

normgenerator worden gehaald. Het is

dan ook geen toeval dat bepaalde
signalen terug te vinden zijn op de ‘data-

bus’ van de basisprint.

De horizontale patronen moeten helaas

apart worden opgewekt, omdat de reeds

aanwezige signalen geen regelmatig

verloop hebben. Dit laatste is het gevolg
van het onregelmatige (niet binaire)

telverloop van de 625-deler.

Bij de keuze van het aantal en de soort

patronen is uitgegaan van de in Elektuur
mei 1976 gepubliceerde testbeeld-

generator. Het in dat nummer
beschreven exemplaar produceerde een
vijftal patronen. In de CCIR-patroon-
generator is dit aantal uitgebreid tot

tien.

De schakeling

Zoals gezegd is een aantal patronen
reeds voorhanden. Eén daarvan is een

vertikaal lijnenpatroon dat direkt

beschikbaar is op de deelschakeling voor
de rasteregalisatie.

De lijnen zijn tengevolge van de kleine

pulsbreedte zeer dun, zodat een goede
beoordeling van de focussering van een

TV-apparaat met dit patroon mogelijk

is. :

:':>v* -i"

Foto 1 toont hoe haarscherp het

geproduceerde beeld met dit patroon
kan zijn.

Naast dit vertikale lijnenpatroon levert

de CCIR-normgenerator ook twee
vertikale balkpatronen; zie de foto’s 2

en 3.

De horizontale patronen en kombinaties
van horizontaal en vertikaal moeten
m.b.v. extra ‘hardware’ worden
opgewekt.

Uiteraard worden eerst de horizontale

patronen behandeld, omdat de
kombinaties m.b.v. logische funkties van
de horizontale en vertikale patronen
worden afgeleid.

Eigenlijk is het produceren van de
horizontale patronen vrij simpel. De
lijnfrekwentie wordt aan een binaire

teller toegevoerd en deze zorgt voor
keurige regelmatige horizontale balk-

patronen. Een zes-bits teller is

voldoende om horizontale balken te

realiseren van ongeveer dezelfde dikte

als de dikke vertikale balken. Daar per
raster 3 1 2V4 lijnen worden geschreven,

moet de binaire teller na ieder raster

worden gereset om te voorkomen dat

een lopend beeld ontstaat. Het gevolg

van dit resetten is dat het balkenpatroon
steeds op hetzelfde punt boven in het

beeld begint.

öï+ö7+q;+q;
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De zes-bits teller is opgebouwd uit een

7493 en een 7473; het 25H-signaal

verzorgt het resetten na elk raster (zie

figuur 1). Eventueel kan de 7493
worden vervangen door een 7490.

Aangezien de deelfaktor dan wordt
verlaagd, zullen de balken dunner
worden. De verbinding van uitgang D
van het IC met N87 moet dan worden
verbroken, om ook een wat dichter

lijnenpatroon mogelijk te maken. Wordt
dit niet gedaan, dan wordt het

horizontale lijnenpatroon geblokkeerd
omdat de tien-teller uiteraard nooit de

stand ‘vijftien’ kan bereiken.

De funktie van N87 is hiermee

waarschijnlijk al gedeeltelijk duidelijk

geworden. De uitgang van deze poort

wordt gedurende precies één lijntijd

logisch ‘0’, wanneer de teller de stand

Vijftien’ bereikt (‘1111’). Dit signaal

toegevoerd aan de video-ingang van de

CCIR-normgenerator zal een patroon
van horizontale lijnen (foto 4) op de

beeldbuis doen verschijnen. Voor de

horizontale balkpatronen is dekodering

van de tellerstand niet nodig. Hier kan
worden volstaan met het aansluiten van

de uitgang van FF1 of FF2 op de video-

ingang (foto 5 en 6).

Ook het opwekken van de kombinatie-

patronen is een eenvoudige zaak; Het
samenvoegen van de horizontale en

vertikale lijnen in een NEN-poort (beide

signalen zijn logisch ‘0’ in de aktieve

fase) levert een keurig netpatroon
(foto 7) op, dat logisch ‘1’ is in de

aktieve fase. Voegen we daarentegen

beide signalen samen in een OF-poort,
dan ontstaat een puntenpatroon dat

logisch ‘0’ is in de aktieve fase.

De ‘kleur’ van het punten- en het net-

patroon is dus tegengesteld (zwart of

wit).

Blokpatronen blijken eveneens geen
problemen op te leveren. In dit geval

volstaat één enkele Exklusieve-OF-

poort, die de horizontale en vertikale

balken samenvoegt tot een naar keuze
dam- of schaakbordpatroon (foto 8 en

Figuur 1. Slechts weinig komponenten zijn

voor het realiseren van een patroongenerator

nodig. De horizontale patronen kunnen op
eenvoudige wijze van de lijnfrekwentie

worden afgeleid en de vertikale patronen

worden rechtstreeks uit de CCIR-norm-
generator betrokken. Een aantal poort-

schakelingen zorgt voor de kombinatie-

patronen.

Figuur 2. De patroonkeuzeschakelaar is met

behulp van deze wired-or-schakeling

gerealiseerd. Het grote voordeel van deze

schakelwijze is het ontbreken van signalen op

de schakelaar. Hierdoor is de lengte van de

schakeldraden niet van invloed op de

kwaliteit van de signalen.

9). In principe wekt de patroon-

generator alle patronen tegelijkertijd op.

Om een beetje verantwoord te werk te

kunnen gaan is dus een keuzeschakelaar

nodig, die het kiezen van de patronen

mogelijk maakt.

De wired-or-schakeling (zie figuur 2) is

voor deze taak uitstekend geschikt.

Weliswaar inverteert deze schakeling het

Signaal, maar dit is niet bezwaarlijk

omdat m.b.v. een EXOR-poort een

keuze kan worden gemaakt tussen een

normaal en een geïnverteerd signaal.

De begrippen ‘normaal’ en ‘geïnverteerd’

zijn in dit geval natuurlijk zeer relatief,

want het maakt weinig uit of het beeld

nu zwart-wit dan wel wit-zwart is.

Door de aanwezigheid van S2 is de

polariteit van het videosignaal

oninteressant geworden, omdat in alle

gevallen van een patroon twee

uitvoeringen ter beschikking staan. Dit

is helaas niet altijd zinvol, omdat
hiermee bij de balk- en de blokpatronen

alleen een verschuiving in het patroon
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wordt bereikt. Voor de punt-, lijn- en
netpatronen vormt deze schakel-

mogelijkheid echter wel een zinvolle

toevoeging.

Zoals vaak bij digitale schakelingen, is

het ook in dit geval vrijwel onmogelijk

om een aantal zinvol e meetpunten in

de schakeling aan te geven. Wie echter

de beschikking heeft over een oscillo-

skoop, kan trachten de door foto 1 0 en

1
1
getoonde plaatjes te reproduceren.

Foto 1 0 toont op het bovenste kanaal

het 25H-signaal, dat tevens voor de

externe triggering van de oscilloskoop

dient te worden gebruikt; het onderste

kanaal toont het videosignaal bij een

horizontaal lijnenpatroo i. Foto 1 1 geeft

het skoopbeeld van het grove blokken-

p; troon weer, gekombineerd met de

lijnblanking. De lijnblanking (boven)

wordt tevens gebruikt voor de externe

triggering van de oscilloskoop. Het grove

blokkenpatroon kan het beste (zoals

hier het geval is) lijnfrekwent worden
gemeten, omdat dan de zwart/wit-

sprongen die binnen elke lijn plaats-

vinden het best waarneembaar zijn.

Opsteekprint 2

De figuren 1 en 2 vormen samen de

eerste mogelijke uitbreiding van de
CCIR-normgenerator. Het ligt in de

bedoeling nog enige andere uitbreidings-

mogelijkheden het levenslicht te laten

zien. De uitwerking van deze
uitbreidingen vergt uiteraard een flinke

hoeveelheid tijd, zodat er nog wel enige

maanden overheen zullen gaan voor we
aan een volgende publikatie toe zijn.

De eerste uitbreiding echter is uiteraard

op print beschikbaar, zoals door
figuur 3 wordt bevestigd. Deze print is

eveneens als opsteekmodule uitgevoerd,

zodat een eenvoudige montage mogelijk

is. De enige — extern aan te brengen —
komponenten zijn SI en S2.

Een aantrekkelijke montagemogelijk-

heid wordt geboden door de haakse

printkonnektor uit de serie GO 9 van

ITT/Cannon (zie foto 1 2). Ten behoeve
van deze konnektor zijn de opsteek-

printen voorzien van een dubbele rij

gaatjes aan de zijde die met de basisprint
moet worden verbonden. Het grijze

plastic gedeelte van het konnektorpaar
komt op de basisprint; de transparante

pennenstrip wordt op de steekprint

gesoldeerd.

Het grote voordeel van deze steekprint-

uitvoering is dat bedradingsfouten tot

het verleden behoren; alle noodzakelijke

verbindingen komen immers via de

printen zelf tot stand. Het enige dat

bedraad moet worden, zijn de drie

schakelaars en een trafo voor de voeding

van het geheel. In de gegeven uitvoering

produceert de schakeling alleen een
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Onderdelenlijst bij figuur 3.

Weerstanden:

R10 = 1 k

Ril ... R21 = 560 fl

R22 = 680 n
R23 = 2k2
R1 1 2 . . . R118 = 407 (zie ook deel 1)

Kondensatoren:

Cl 1 2 ... Cl 18 = 120 n (zie ook

C131 . . . C137 = 10 n deel 1)

IC's:

1 C24 ... I C26 =

N73 . . . N83 = 3x 7401

IC27 = N84 . . . N86 = 7486
IC28 = N87,N88= 7420
IC29= 7493
IC30 = 7473

N.B.

In de in deel 1 bij figuur 17

afgedrukte onderdelenlijst zijn

een aantal kondensatoren

verkeerd benoemd. De juiste

waarden luiden:

C100 . . . C118 = 120 n en

Cl 19 . . . C137 = 10 n.

Deze kondensatoren vormen samen
met R100 . . . R118 de
uitgebreide ontkoppeling van de
drie printen, zoals aangegeven in

figuur 16 in deel 1.

Foto 1 . Het vertikale lijnenpatroon, zoals dat

reeds ter beschikking staat op de CCIR-

normgeneratorprint.

Foto 2. Het smalle vertikale balkenpatroon.

Foto 3. Het brede vertikale balkenpatrooh.

Foto 4. Na deling van de lijnfrekwentie en een

eenvoudige dekodering is ook dit horizontale

lijnenpatroon beschikbaar.

Foto 5. Voor het verkrijgen van dit smalle

horizontale balkenpatroon is een

gesynchroniseerde 32-deler voldoende.

Foto 6. Met een extra tweedeler (deling

door 64) ontstaat dit brede horizontale

balkenpatroon.

Foto 7. Kombinatie van de beide lijnen-

patronen levert dit keurige netpatroon op.

Foto 8. Voor het realiseren van dit patroon

werd eert Exclusieve-OF-funktie op de smalle

baikpatronen toegepast.

Foto 9. Kombinatie van de brede baik-

patronen levert dit blokpatroon op.

Figuur 3. Ook de patroongenerator is op een

opsteekprint ondergebracht. Alleen de

schakelaars dienen extern te worden
aangebracht.
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gesynchroniseerd videosignaal.

Om het signaal via de VHF- of UHF-
ingang een TV binnen te kunnen voeren,

dienl nog een modulator te worden toe-

gevoegd. Een dergelijkc modulator

bestaat uit een oscillator en een

modulatietrap, die het video- + sync.-

signaal omgekeerd op de draaggolf

moduleert. In een volgend nummer zal

een schakeling hiervoor worden
gepubliceerd. M

Foto 10. Het horizontale lijnenpatroon geeft

op een osciiloskoop een pulspatroon te zien,

dat duidelijk in een vaste tijdrelatie staat t.o.v.

de rasterblanking (bovenste kanaal).

Foto 11 . De vertikale patronen en de blok-

patronen kunnen het beste t.o.v. de lijn-

blanking worden bekeken. Een voorbeeld
hiervan is het grove blokpatroon, dat het
hier getoonde skoopbeeld produceert.

Foto 12. Voor het met elkaar verbinden van

basisprint en opsteekprint(en) wordt het

gebruik van een konnektor aanbevolen. Een
geschikte konnektor is het hier getoonde type
uit de GO 9-serie van ITT/Cannon. Men dient

er op te letten dat de grijze konnektor, voor
montage op de basisprint, slechts één rij onder
een hoek van 90 gebogen aansluitpennen

heeft.

twee bandrekorders op een versterker

het moederkontakt van SI betrokken.

In figuur 1 is de schakelaar S3ab toe-

gevoegd en zijn er twee bandrekorder-

ingangen en dito uitgangen. Terwille van
de zichtbaarheid van het bos ondanks
vele bomen is e.e.a. alleen voor het

linker kanaal uitgewerkt.

Met S3 in de stand ‘source’ ontvangen
beide aansluitingen een opnamesignaal,
dat afkomstig is van het moederkontakt
van SI . Met S3 in de stand ‘1 >2’ is

weergave-aansluiting 1 met opname-
aansluiting 2 verbonden; in de stand
‘2*1’ van S3 is weergave-aansluiting 2

met opname-aansluiting 1 verbonden.
We kunnen nu dus van de ene naar de
andere bandrecorder kopiëren. Met de
monitorschakelaar S2 kan men kiezen
tussen één der programmabronnen
(‘source’) of één der weergavesignalen 1

of 2. Al met al biedt deze schakeling een
groot aantal mogelijkheden.

Het is vaak handig om bandopnamen te

kunnen maken van grammofoonplaten,

terwijl een andere programmabron
(bijvoorbeeld tuner) ten gehore wordt

gebracht. Dat kan door het aanbrengen

van schakelaar S4, zie figuur 2. Deze
laatste ‘feature’ is uiteraard ook voor

de wat eenvoudiger bandrecorder-

schakelingen mogelijk. In dat geval moet
schakelaar S2 echter wel in de stand

‘source’ staan; de monitormogelijkheid

vervalt dus. H

twee
bandrecorders
op één
versterker

Veel kant-en-klaar-versterkers zijn

eerder met een teveel aan schakelaars en
andere ‘nuttige overbodigheden’

toegerust dan met een tekort.

Desondanks kan deze schakeling erg

nuttig zijn voor de bandrecorder-

bezitter.

In figuur 1 stelt SI de keuzeschakelaar
voor van de voorversterker en is S2 een
(uitgebreide danwel in zijn geheel toe-

gevoegde) monitorschakelaar.

Gewoonlijk is er sprake van één band-
recorderaansluiting voor opname en
weergave; het opnamesignaal wordt van
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Hoewel het ontdekken van paranormale

verschijnselen langs elektronische weg sommigen

misschien aanvechtbaar zal schijnen, is het toch

beslist een poging waard.

Met het apparaat kan een drietal

verschillende proeven worden genomen.

Met de eerste proef kan worden

aangetoond dat men dingen kan

waarnemen zonder dat men zich

daarvan bewust is. De proefpersoon

kijkt naar een display, terwijl een

tweede display buiten zijn gezichtsveld

is. Enige tijd na een druk op een knop

licht de decimale punt op het eerste

display kortstondig op, ter aanduiding

dat er een cijfer zichtbaar gemaakt zal

worden. Dit volkomen willekeurige

cijfer wordt zó kort op het display

zichtbaar gemaakt, dat het niet bewust

kan worden waargenomen. De proef-

persoon kan nu kontroleren of hij het

cijfer onbewust toch heeft

waargenomen, door het cijfer te ‘raden’.

Kontrole hierop is mogelijk doordat het

cijfer op het tweede display kontinu

zichtbaar is.

. Met de tweede proef kan worden
aangetoond of men over enig telepatisch

vermogen beschikt. Hierbij wordt de

hulp van een tweede persoon ingeroepen.

Deze heeft een kontrolerende funktie en

neemt plaats achter het tweede display.

Als nu op de knop gedrukt wordt, zal de

beschreven cyclus zich herhalen, alleen

kan de kontroleur nu waarnemen welk

cijfer de proefpersoon te zien heeft

gekregen. Is de proefpersoon enigszins

telepatisch aangelegd, dan zal hij vaker

het juiste cijfer ‘raden’ dan bij de eerste

proef; niet omdat hij het cijfer gezien

heeft, maar omdat hij de gedachten van

de kontroleur ‘leest’. Om aan te kunnen

tonen dat er sprake is van beïnvloeding,

is het display van de kontroleur

uitschakelbaar gemaakt. Dan ziet hij het

cijfer dus niet en kan er geen sprake

zijn van beïnvloeding. Hij kan het ‘raden’

echter kontroleren door zijn display

weer in te schakelen.

Blijkt er inderdaad enig telepatisch

vermogen aanwezig te zijn, dan kan een

derde proef worden genomen. In dit

geval mag de proefpersoon niet naar zijn

display kijken en moet hij raden welk

cijfer de kontroleur op het tweede

display ziet.

Het schema

Met de transistoren T2 en T3 in figuur 1

is een spanningsgever opgebouwd. Als

op drukknop SI wordt gedrukt, komt
T2 korte tijd in geleiding, waardoor C4
wordt geladen. Omdat de kollektor van

T2 via D8 en R7 aan een onafgevlakte

spanning ligt, zal de spanning op de

kollektor variëren tussen 0 en ca. 25 V.

C4 wordt dus opgeladen tot een

spanning tussen ca. 8 V en ca. 25 V.

Deze spanning wordt gebruikt om
VCO 1 te sturen, terwijl er bovendien

via T3 VCO 2 mee wordt gestuurd. De
gemiddelde frekwentie van VCO 1 is

ca. 1/3 Hz en van VCO 2 ca. 30 kHz.

Zolang VCO 2 niet via D 1 4 of D 1 5 is

geblokkeerd, worden de door deze

generator afgegeven impulsen

toegevoerd aan de teller (IC3), welke als

tien-teller is geschakeld. Op het moment
dat de uitgang van N2 ‘laag’ wordt,

wordt VCO 2 via D 14 geblokkeerd en

flipflop FF2 zorgt ervoor dat deze

toestand gehandhaafd blijft zolang de

startknop SI niet opnieuw wordt

ingedrukt.

Via IC6 wordt de tellerstand op het

tweede display (kontroleur) zichtbaar

gemaakt. Met schakelaar S2 in de

getekende stand licht dit display pas op

na indrukken van S3; wordt S2 gesloten

dan licht het display kontinu op.

De poorten N5 en N6 vormen samen
een ‘one-shot’, welke IC7 in staat stelt

om de tellerstand even op het eerste

display (proefpersoon) te laten

verschijnen. Met de instelpotmeter PI

is deze display-tijd instelbaar. De
schakeling met de poorten N7 en N8
zorgt er voor dat de decimale punt van

dit display korte tijd oplicht, ten teken

dat er een cijfer gaat verschijnen.

Daar de VCO-schakelingen een spanning

van ca. 1 5 V nodig hebben, maar er

tevens twee TTL-IC’s worden gebruikt,

zijn twee voedingsspanningen nodig.

Een bruikbare voeding is getekend in

figuur 2. Om de dissipatie van Tl zo

klein mogelijk te houden, wordt het

kontrole-display gevoed met de

ongestabiliseerde spanning. De serie-

weerstanden R23 . . . R29 hebben
daarom een hogere waarde dan

gebruikelijk is. Bij de bouw dient men er

op te letten dat alle COS-MOS-IC’s met
15 V worden gevoed, met uitzondering

van IC5 (type 4050), dat net als de

TTL-IC’s op 5 V moet worden
aangesloten.

Alternatieve uitvoering

Bij de 7-segment displays kan het

voorkomen dat een ‘3’ en een ‘8’

worden verwisseld of dat een ‘8’ voor

een ‘0’ wordt aangezien. Toepassing van

een ander soort symbolen kan dit risiko

sterk verminderen. Een display hiervoor

is afgebeeld in figuur 3. Helaas is dit

geen goedkope oplossing, omdat per

display 37 LED’s nodig zijn. Met dit

display kunnen onderstaande symbolen

worden gegeven:

1 . een ster

2. een vierkant

3. een cirkel

4. een kruis

5. twee zigzag-lijnen

Als dit display wordt toegepast, moet de

schakeling voor de dekodering en de

uitlezing anders worden opgezet

(figuur 4). De A-, B- en C-ingangen van

de dekoders IC6' en IC7' (type 7445)

worden verbonden met de overeen-

komstige uitgangen van de teller, in

plaats van de vervallende dekoders van

het type 7447. De poorten N9 . . . N14
blijven gehandhaafd voor de interfacing

tussen de IC’s. Omdat er 5 mogelijke

symbolen zijn, moet de teller nu niet

meer tot ‘10’ tellen, maar tot ‘5’

.

Dit

wordt bereikt door diode Dl 6 niet

meer op de D-uitgang maar op de

C-uitgangvan de teller aan te sluiten.

Voor het doven van de displays wordt

gebruik gemaakt van de D-ingangen van

de dekoders; de poorten N9 en N14
worden daartoe via een extra inverter

(bijv. elk via één poort van een 7400)

verbonden met die D-ingangen.

De uitgangen 0 ... 4 (pennen 1 ... 5)

van de dekoders worden elk via een

weerstand aangesloten op de basis van

een transistor BC160. De kollektors van

deze transistors voeden een matrix voor

de LED’s.

In de tabel is aangegeven welke LED’s

moeten oplichten voor een bepaald

symbool. De nummering komt overeen

met de nummering in figuur 3. In het
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Figuur 1. Principeschema van de schakeling

voor 'onbewust zien'.

Figuur 2. Voeding voor de schakeling van
figuur 1. Een trafo voor 0,5 A is bij 7-segment
displays reeds voldoende, maar niet voor
LED-displays.

Figuur 3. Het alternatieve (LED-)display om
verkeerd 'lezen' te voorkomen. Elk display

heeft nu 37 LED's nodig.

Figuur 4. Schakeling van de dekoders bij

gebruik van het LED-display.
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schema van figuur 4 zijn de eerste

10 LED’s getekend; dit schema kan men
eenvoudig zelf kompleteren met behulp

van de tabel. Als voorbeeld nemen we
even LED nr. 3, dit is de LED boven in

het midden van het display. Deze LED
moet oplichten bij de symbolen 2, 3 en

4 en moeten dus worden aangesloten op

de kollektors van de transistors welke

schakelen op de uitgangen 2, 3 en 4

van de dekoders. De verschillende

dioden zijn uiteraard nodig om te

voorkomen dat verkeerde LED’s

oplichten.

Ter vervanging van de nu niet meer
aanwezige ‘decimale punt’ dient een

extra LED te worden aangebracht in het

display voor de proefpersoon. Deze

LED wordt dan aangesloten op de

kollektor van T4 en via een weerstand

van 5 60 f2 verbonden met + 1 5 V

.

Het display dat door IC7’ gestuurd

wordt, moet gevoed worden vanuit

punt B van de voeding. M
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denk het groter of kleiner

Sedert men heeft ontdekt dat hersenen energie

produceren, die bijv. in een elektro-encefalogram
(EEG) zichtbaar kan worden gemaakt, zijn er

ook metoden bedacht om bepaalde van die

hersengolven via de zintuigen terug te koppelen,
om zo de produktie ervan te stimuleren.

Met behulp van deze techniek, 'alfa-feedback'

genaamd, kunnen mensen zich leren te

ontspannen.

Aangezien uit experimenten is komen vast te

staan dat, wat dit aangaat, de ogen een betere

waarnemer vormen dan de oren van de mens.
werd een schakeling ontworpen om met behulp
van een TV-toestel, alfa-feedback langs visuele

i.p.v. auditieve weg mogelijk te maken. Vandaar
de naam 'video-feedback'.

Allereerst even iets over feedback.
Feedback (oftewel terugkoppeling) kan
men in zijn algemeenheid zien als een
manier om een bepaald systeem te

kontroleren (‘het systeem zichzelf te

laten korrigeren’ zou men kunnen
zeggen) door de ingang van het systeem
op een of andere manier in kennis te

stellen van de resultaten van de laatst-

verrichte aktiviteiten.

Ook voor wat betreft bepaalde lichaams-

funktieskan feedback worden toegepast;

men spreekt dan meestal van
‘bio-feedback’. Gebleken is namelijk dat,

in tegenstelling tot wat men vroeger
dacht, de ‘autonome’ processen van het
zenuwstelsel, zoals o.a. hartwerking,
bloedsomloop en hersenwerking, wel
degelijk energie afgeven, die met behulp
van gevoelige elektronische apparatuur
aan de oppervlakte van de huid kan
worden opgepikt, versterkt en gemeten.
Zo kan dus betrouwbare informatie
wérden verkregen over hartslag,

spierspanning, bloeddruk, temperatuur
en hersenaktiviteit en door deze
informatie in een feedback-systeem te

stoppen, wordt het mogelijk om deze
processen te reguleren.

Autogene training

Dit is bepaald niet iets nieuws. Reeds
rond de eeuwwisseling ontdekte de
hersenfysioloog Oskar Vogt, dat

sommige van zijn patiënten na enkele
hypnosezittingen te hebben meegemaakt
zichzelf in een soort trance konden
brengen. Na dergelijke auto-hypnotische
oefeningen voelden deze mensen zich

gewoon beter; vermoeidheid,
spanningen en hoofdpijn konden ze zo
bestrijden.

Dé autohypnose werd later verder

uitgewerkt door J.H. Schulze, die tot

een trainingsprogramma kwam dat

zeifhypnose kon bewerkstelligen, met
als uiteindelijk doel het in zijn geheel
beter funktioneren van de patiënten. Dit

oefenprogramma kreeg een tamelijk

grote bekendheid en werd ‘autogene

training’ genoemd.
Goed toegepaste autogene training heeft,

naar zeggen van vele deskundigen, op
lange termijn het effekt dat men sneller

kan inslapen, met 5 a 20 minuten slaap
het gevoel heeft uren geslapen te

hebben, dat men beter opgewassen is

tegen ‘stress’ en mentale belasting en dat
bovendien de mogelijkheid ontstaat tot

opname van post-hypnotische suggesties.

Bij autogene training gaat het

voornamelijk om de volgende zaken,
welke alle m.b.v. bio-feedback kunnen
worden geleerd

:

• spierontspanning,

• temperatuurregulatie,
• hartslagregulatie en . . .

. . . Alfa-ritme

Schulze had al ontdekt dat, nadat men
het eerste stadium van het autogene
trainingsprogramma achter de rug had,
met bepaalde meditatie-oefeningen een
verdere verdieping van de trance
mogelijk was. Dit stadium werd meestal
ingeleid door de ogen naar boven en
naar binnen te richten, een techniek
waarvan pas later bekend werd dat het
een van de manieren is om het alfa-ritme

in de hersenen te doen ontstaan.
De voortdurende elektrische aktiviteit

van de hersenen produceert
golfpatronen van verschillende

frekwentie. Van de vier ritmes die

bekend zijn, te weten delta, theta, alfa

en bèta, wordt het alfa-ritme

gekenmerkt door ontspanning, rust en
behaaglijkheid, terwijl het domineren
van bèta-golven duidt op een sterke

mate van audio-visuele aandacht en
meestal samengaat met een toestand van
spanning en opwinding.
Als alles goed is, moet iemand die zijn

ogen sluit en zich ontspant vanuit het
bèta-gebied in het alfa-gebied terecht-

komen. Helaas lukt dat bij veel mensen
niet en blijven zij zonder aanwijsbare
redenen konstant in een toestand van
bèta-golven, dus van spanning en
opwinding. Door onderzoekingen op dit

gebied is nu gebleken dat dergelijke

personen met behulp van een feedback-
training kan worden geleerd meer
alfa-golven te produceren en zich

daardoor het bijbehorende gevoel van
ontspanning en behaaglijkheid kunnen
verschaffen. Daarmee zijn we dus
beland bij . . .

. . . Alfa-feedback

Voor alfa-feedback training dient er

door een aangepaste vorm van terug-

Figuur 1. Schematische voorstelling van
hetgeen waar het bij 'video-feedback' om gaat.

Uit de hersengolven worden de alfa-golven

geselekteerd en versterkt en vervolgens op een
TV-scherm zichtbaar gemaakt als een in

grootte variërende rechthoek.

Figuur 2. Het blokschema van de
alfa-versterker. Hier vinden de filtering,

versterking en gelijkrichting plaats van de
hersengolven met een frekwentie tussen 7,5
en 13,5 Hz; de alfa-golven dus.

Figuur 3. Het schema van de alfa-versterker.
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koppeling dus een soort ‘gesloten

regelsysteem’ te worden gecreëerd,

waarbij de persoon in kwestie op een of

andere wijze informatie krijgt

toegespeeld over de door zijn hersenen

opgewekte golfpatronen. Zodra hij de

indikatie krijgt dat er alfa-golven

worden geproduceerd, moet hij zich hier

als het ware op ‘inregelen’ en zo

proberen het alfa-ritme vast te houden

en de amplitude van de golven zo groot

mogelijk te maken.
Het verstrekken van de informatie aan

de persoon over de aard en de sterkte

van zijn hersengolven kan gebeuren

langs auditieve (het meest gebruikelijk)

of visuele weg. Hoewel het met
geopende ogen vooral voor ‘beginners’

wat moeilijker is om alfa-golven te

produceren, is hier toch voor een visuele

indikatie gekozen omdat de ogen van de

mens in dit geval een snellere waarnemer
vormen dan de oren.

Figuur 1 geeft schematisch de opzet van

het feedback-systeem zoals dat hier

wordt voorgesteld. Met behulp van een

aantal elektroden worden de opgewekte

hersengolven afgetast en toegevoerd aan

een ‘alfa-versterker’, waarin filtering en

versterking van de alfa-golven plaats-

vindt. Hoe een en ander in zijn werk

gaat wordt zo dadelijk nog verduidelijkt.

De uitgangsspanning van de

alfa-versterker, welke korrespondeert

met de hoeveelheid en sterkte van de

door de hersenen geproduceerde alfa-

golven, wordt toegevoerd aan het

gedeelte dat bij gebrek aan een betere

naam ‘video-feedback-display’ is

genoemd. Het video uitgangssignaal van

deze schakeling kan via een modulator
(bijv. die uit elektuur juni 1975:

TV-tennis VHF-oscillator EPS 9029-2)

naar de antenne-ingang van een gewoon
TV-toestel worden gevoerd. Op het

scherm verschijnt dan een bepaald beeld

(in ons geval een rechthoek), waarvan de

grootte een maat is voor de sterkte van

de opgewekte alfa-golven. Op de
betreffende persoon rust dan de taak

om zich zodanig te ontspannen, dat de

rechthoek op het TV-scherm zo groot

mogelijk wordt en dat ook blijft.

De alfa-versterker

Met behulp van een elektro-encefalograaf

kunnen zoals al gezegd vier verschillende

hersenritmes worden gemeten : Het

delta-ritme heeft de laagste frekwentie,

namelijk 0,5 tot 3 golven per sekonde.

Het theta-ritme bestaat uit 4 tot 7

golven per sekonde, alfa uit 8 tot 12

per sekonde en het snelste ritme is het

bèta-ritme met 1 3 tot 30 golven per

sekonde. Alfa en bèta zijn zoeven al aan

de orde gekomen en, hoewel hier verder

van geen belang, vermelden we nog even

dat het delta-ritme optreedt in de slaap

en dat theta door sommigen wel in

verband wordt gebracht met kreativiteit.

Het zijn dus de hersengolven met een

frekwentie tussen, ruim genomen,
7,5 en 13 Hz, waar het in dit geval om
gaat en deze alfa-golven dienen op de

een of andere wijze te worden opgepikt,

te worden gescheiden van de rest en te

worden versterkt. Dit alles gebeurt met
de hulp van drie elektroden en een

speciale alfa-versterker, waarvan in

figuur 2 het blokschema is getekend.

Het door de elektroden (over de
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konstruktie waarvan straks nog iets

wordt verteld) opgepikte signaal wordt
allereerst toegevoerd aan een versterker-

trap (A), waarna het in twee aktieve

filters wordt ontdaan van alle

komponenten met een frekwentie hoger
dan 13,5 Hz en lager dan 7,5 Hz.
Vervolgens vindt nogmaals enige

versterking plaats, waarna het signaal

wordt gelijkgericht. Het nivo van het

gelijkgerichte signaal zal uiteraard

hoger zijn naarmate er meer en ‘grotere’

alfa-golven door de hersenen worden
geproduceerd.

Het principeschema van een en ander is

in figuur 3 weergegeven. Behalve de
voor de filters noodzakelijke

komponenten, bestaat het geheel

hoofdzakelijk uit drie IC’s. A2 . . . A9
zitten namelijk ‘verpakt’ in twee IC’s,

welke elk vier opamps bevatten. De
in het blokschema van figuur 2

geschetste opzet is gemakkelijk te

herkennen en omdat de schakeling

verder weinig eigenaardigheden bevat,

zullen we de bespreking kort houden.
Het meest interessante gedeelte is

eigenlijk de ingangstrap. Aangezien de
konstruktie van een echte instrumen-
tatieversterker voor dit doel wat te ver

zou voeren, is gezocht naar een
mogelijkheid waarbij de versterking van
één opamp tot een bepaalde waarde kon
worden teruggebracht, zonder daarbij

koncessies te doen aan de (hoge)
ingangsweerstand van de versterker. Dit is

gelukt door Al te voorzien van een
tegenkoppeling via de beide offset-

ingangen, i.p.v. via de ’ en ‘+’ -

ingangen zoals gebruikelijk. De ingangs-

trap moet met behulp van PI zo worden
afgeregeld dat de uitgangsspanning van
Al bij niet-aangesloten ingang gelijk is

aan de halve voedingsspanning.
De op de ingangsversterker volgende
filtersektie is een kombinatie van twee
derde-orde laagdoorlaatfilters

(opgebouwd rond A3 en A4) en twee
derde-orde hoogdoorlaatfilters (A5 en
A6 met omringende R’s en C’s). De
hiermee verkregen selektiviteit is ruim
voldoende om andere dan alfa-golven

te onderdrukken. Het filter wordt
gevolgd door een extra versterkertrap

(A7). De versterking van deze trap is

met P2 te variëren, zodat met deze
potmeter dus de gevoeligheid van de
alfa-versterker kan worden ingesteld. De
maximale gevoeligheid ligt overigens in

de buurt van de 6 /aV.

Het laatste deel van de schakeling, de
gelijkrichter, is voorzien van een schake-
laar, waardoor de gelijkgerichte spanning
oftewel direkt, ofwel geïntegreerd op de
uitgang van de alfa-versterker verschijnt.

De stand ‘integratie’ van SI zal in het

video-feedback-systeem waarschijnlijk

het gunstigst blijken omdat het beeld op
de TV dan veel rustiger is.

Aangezien de uitgang van de alfa-

versterker straks verbonden gaat worden
met een opto-coupler, heeft de gelijk-

richter een offset van één LED-spanning
(m.b.v. D3) om een dode zone in de
overdracht te vermijden. Een (mooiere)
oplossing met stroomspiegel hiervoor, is

in dit geval niet nodig omdat er aan de

lineariteit van het systeem niet zulke

hoge eisen hoeven te worden gesteld.

De elektroden

Op de ingang van de alfa-versterker

moeten drie elektroden worden
aangesloten. Een daarvan moet op het
voorhoofd worden bevestigd, de tweede
op het achterhoofd in de buurt van de
kruin en de derde, de massa-aansluiting,

moet aan een van de oorlellen van de
persoon in kwestie worden bevestigd.

Eventuele haargroei op een van deze
plaatsen resulteert in een te hoge
overgangsweerstand en dient daarom
zonder pardon te worden verwijderd.

Hoewel ook roestvrij staal aanvaardbare
resultaten kan geven, moeten de
elektroden bij voorkeur bestaan uit

zilver of verzilverd koper. Belangrijk is

dat ze alle drie van hetzèlfde materiaal

zijn. Aangezien echte elektroden voor
leken praktisch nergens te koop zullen

zijn, is het de beste oplossing om door
een edelsmid een paar ronde of recht-

hoekige plaatjes zilver te laten maken
met een opppervlakte van ca. 0,5 cm 2

en een dikte van een paar tienden van
een millimeter. Een handige massa-
elektrode voor het oorlelletje wordt
verkregen door twee van die zilveren

plaatjes aan de uiteinden van de bek van
een krokodilleklem te solderen.

Om ‘spontaan’ potentiaalverschil tussen

de elektroden onderling te vermijden,

mag er geen direkt kontakt bestaan

tussen het metaal van de elektroden en
de huid. Daarom moet op het zilver een
‘neutrale’ laag worden aangebracht,

hetgeen te bereiken is door de
elektroden te chloreren. Een chloride-

laag is het gemakkelijkst aan te brengen
door elektrolyse in een verdunde
keukenzoutoplossing. Figuur 4 laat zien
hoe dit in zijn werk gaat.

De te chloreren elektroden worden
samen met een als katode fungerend

Figuur 4. Hst chloreren van zilveren of

verzilverde elektroden kan het eenvoudigst

gebeuren door elektrolyse in een

keukenzout (IMaCI)-oplossing.

Figuur 5. Het blokschema van het video-

feedback-display. Een variërende stuur-

spanning wordt hier 'vertaald' in een in

afmetingen variërende rechthoek, welke op
een TV zichtbaar kan worden gemaakt.

Figuur 6. Het principeschema van de display-

schakeling. Het uitgangssignaal van de alfa-

versterker wordt op ingang 'B' aangesloten.

Het video-uitgangssignaal wordt naar een
modulator geleid.

Figuren 7 t/m 1 1 : zie tekst.
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zilveren plaatje in een bak geplaatst met

een 0,9% oplossing van zuiver keuken-

zout (NaCl) in gedestilleerd water. Als

er nu gedurende één uur een stroom

loopt van 1 mA per cm 2
van het te

chloreren oppervlak, zullen de

elektroden bedekt zijn met een

donkerbruine of donkergrijze zilver-

chloride-laag. Als de twee elektroden in

het voorbeeld van figuur 4 elk ongeveer

0,5 cm 2
groot zijn, dient de stroom dus

op ca. 2 mA te worden ingesteld. Dit

beetje stroom kan uiteraard gemakkelijk

door een gewoon 9 volts batterijtje

worden geleverd.

Teneinde een geringe overgangs-

weerstand te krijgen tussen huid en

elektrode, dient men eigenlijk gebruik te

maken van een speciale elektrode-pasta.

Aangezien de eisen hier echter wat lager

kunnen worden gesteld dan bij een

professioneel EEG-onderzoek, zal een

dunne gezouten stijfselpap meestal ook
redelijk voldoen.

Na gebruik moeten de elektroden steeds

worden schoon gemaakt, omdat anders

het werkzame oppervlak snel vermindert.

Wanneer de bruine chloride-laag is

beschadigd, dienen de elektroden

opnieuw te worden gechloreerd.

Het video-feedback-display

Hoewel oorspronkelijk ontworpen om
in kombinatie met de alfa-versterker te

worden gebruikt, gaat het hier om een

zelfstandig bruikbare schakeling, die een

rechthoek op een TV-scherm kan

produceren waarvan de grootte

afhankelijk is van de spanning aan de

ingang. Toegepast in dit feedback-

systeem zal de grootte van de rechthoek

dus afhangen van de hoeveelheid en de

amplitude van de door de

desbetreffende persoon geproduceerde

alfa-golven.

Figuur 5 toont het blokschema van het

video-feedback-display. Te zien is dat
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van een eenvoudig synchronisatie-

signaal (blokje lijnsync./rastersync.)

een horizontale en een vertikale balk

worden afgeleid. In een AND-poort
worden deze signalen vervolgens tot een

rechthoek beperkt. De vier MMV’s zijn

stuurbaar met een variabele spanning,

waarmee de afmetingen van de recht-

hoek dus kunnen worden veranderd.

Er is voorzien in een gedegen isolatie

tussen de ingang van de schakeling en de
stuurspanningsbron (in dit geval de alfa-

versterker) in de vorm van een opto-
coupler.

Met behulp van een schakelaar is de

keuze mogelijk tussen een witte of een

zwarte rechthoek op het TV-scherm. In

de ‘nivo-mixer’ wordt tenslotte uit het

opgewekte signaal en de synchronisatie-

signalen het gewenste video-uitgangs-

signaal samengesteld.

Hoewel het in figuur 6 weergegeven
schema van het video-feedback-display
er ietwat gekomphceerd uitziet, zijn de
blokjes uit het schema van figuur 5 toch
vrij gemakkelijk te herkennen.

De lijn- en rastersynchronisatie worden
verzorgd door de schakelingen rond
IC1 en IC2. Uit de uitgangssignalen van

de MMV’s (IC3 en IC4) wordt via twee

exclusive-OR-poorten (NI, N2) in de

met T2 en T3 opgebouwde AND-
poorten de rechthoek samengesteld. De
nivo-mixer vinden we terug in de
schakeling rond Tl

,
Dl en D2, terwijl

met schakelaar SI voor een witte of een
zwarte rechthoek kan worden gekozen.
De optische isolator, oftewel opto-

coupler, is ook niet moeilijk te vinden

(IC5).

Beeldsynchronisatie

De beeldsynchronisatie wordt verzorgd

door twee 555 timers (IC1 en IC2),

welke resp. zorgen voor de horizontale

(flijn= 15.625 Hz) en vertikale

synchronisatie (fraster = 50 Hz) en

welke als astabiele multivibrators zijn

geschakeld. De dimensies hiervan vindt

men in figuur 7.

<15

9V

Figuur 12. Uitbreidingsschakeling welke het

video-feedback-display voorziet van een

hoogohmige ingang.

Figuur 13. Print en komponentenopstelling
van de alfa-opnemer.

Tabel 1. Meetresultaten van het video-

feedback-display bij gebruik van de
voorzetschakeling van figuur 12.

In figuur 8 is zo’n met een 555
opgebouwde AMV even apart genomen.
De uitgang van een 555 is hoog
gedurende de oplaadtijd

t, = 0,7 x (Ra + Rb) x C; hij is laag

gedurende de ontlaadtijd, welke gelijk is

aan t 2 = 0,7 x Rb x C. Na enig gereken
is dan voor beide AMV’s een gunstige

dimensionering vast te stellen. Omdat
zowel voor de lijn- als voor de raster-

frekwentie de tijd ‘tj + t 2 ’ zeer nauw
luistert, is bij beide AMV’s Ra samen-
gesteld uit een vaste en een regelbare

weerstand; met de respektievelijke

potmeters PI en P2 is dus een

nauwkeurige instelling van de

synchronisatie-signalen mogelijk.

Om te komen tot het in figuur 7

geschetste video-signaal, worden de
uitgangen van de AMV’s met behulp
van de weerstanden R5 en R6 op
één-derde van de voedingsspanning

ingesteld. Gedurende de korte tijd dat

de synchronisatie-pulsen laag zijn, zal

de uitgang altijd ca. 0,6 V zijn. De
instelling op een-derde van de voedings-

spanning geldt uiteraard alleen als

transistor Tl in verzadiging is. Indien

de uitgang van poort N3 laag wordt,

gaat T 1 uit verzadiging en gaat zijn

uitgang naar de voedingsspanning,

hetgeen een beeldsignaal betekent.

Spanningsafhankelijke rechthoek

Om zo’n rechthoek, waarvan de grootte

afhankelijk moet zijn van de ingangs-

spanning, op het beeldscherm te

produceren, is uitgegaan van twee
horizontale en twee vertikale zich van
elkaar af bewegende lijnen (zie figuur 9).

Omdat de frekwentie van zo’n lijn meer
dan twee maal de lijn- of raster-

frekwentie kan bedragen, waardoor een
en dezelfde lijn dus meerdere malen zou
kunnen verschijnen, is gebruik gemaakt
van monostabiele multivibrators

(opgebouwd met IC3 en IC4) die met de
synchronisatiepuls worden gestart. Voor
zowel de horizontale als vertikale lijnen

geeft dit het in figuur 1 0 zichtbare

effekt. Door de afwijkende impulslengte

ontstaat er een moment waarop de

signalen A en B niet gelijk zijn en als

deze signalen daarna door een tweetal

exclusive-OR-poorten (NI, N2) worden
gevoerd, worden de in figuur 1

1

weergegeven horizontale en vertikale

balk verkregen.

Aangezien we alleen voor het ‘kruispunt’

van de twee balken belangstelling

hebben, moet dit gedeelte eruit worden
gelicht door het horizontale en vertikale

signaal samen in een AND-poort te

stoppen. De transistoren T2 en T3
fungeren als zodanig; zij moeten
namelijk beide in geleiding zijn om een
spanningsverschil op de ingang van N3
te doen ontstaan. Daar poort N3 als

inverterend en als niet-inverterend

element kan worden gebruikt, kan met
schakelaar SI de polariteit van het beeld

worden gekozen (witte of zwarte
rechthoek).

Om, zowel bij de horizontale als de
vertikale balk, te bereiken dat de beide

lijnen zich van elkaar af zullen bewegen,
zal de stuurspanning van de ene MMV
moeten afnemen als die van de andere

toeneemt. Daarom is opamp IC7
toegevoegd. Deze opamp wordt
ingesteld op twee-derde van de voedings-

spanning, zodat wanneer de spanning
aan ingang A nul is, de uitgang op
ongeveer de halve voedingsspanning
staat (beide opamp-ingangen hebben
dan dezelfde ingangsspanning). Doordat
de opamp gevoed wordt met 5 volt, zal

de uitgang slechts tussen 1 en 4,5 volt

variëren. Voor de lijnen 1 en 3 uit

figuur 9 wordt hierdoor het pulsbreedte-

bereik dus beperkt en zal er een
aanloopverschijnsel van deze lijnen

optreden.

Bij een bepaalde ingangsspanning (Uin )

aan ingang A, is de spanning aan de
uitgang van de opamp: Vi Ub - Uin,
aangezien de versterking 1 x is. Om de
bij de variatie van de stuurspanning

optredende niet-lineariteit tegen te gaan,

bleek het opnemen van een

Tabel 1

U in 10 Hz Duit Ur Beeldlengte
— horizontaal bij 1 Hz

piek piek piek piek piek piek

200 mV 32 mV 170 mV zeer geringe beeldlengte

300 mV 45 mV 240 mV
400 mV 60 mV 340 mV 1 cm
500 mV 80 mV 400 mV
600 mV 90 m

V

480 mV
800 mV 120 mV 640 mV
1000 mV 150 mV 800 mV
1200 mV 200 mV 960 mV
1 500 mV 240 mV 1 200 mV 8 cm
2000 mV 320 mV 1700 mV
2500 mV 400 mV 2100 mV
3000 mV 470 mV 2400 mV
4000 mV 620 mV 3200 mV Zi beeldlengte

5000 mV 740* mV 4200 mV
6000 mV 840' mV 4400 mV % volle beeldlengte
7000 mV 960' mV 4700 mV
8000 mV 1 100* mV 5000 mV bijna volle beeldlengte
9000 mV 1 1 50* mV 5400 mV
10000 mV 1200* mV 5600 mV buiten beeld

* vervormde sinus, tengevolge van de oversturing van de gelijkspanningsinstelling van de

opto-LED.
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Onderdelenlijst bij figuur 3 en figuur 13

Weerstanden:

R1,R2= 10 M
R3,R7,R19,R23 = 10 k

R4 = 330 k

R5 = 470 k

R6,R29,R36 = 4k7
R8,R9,R10,R1 1 ,R13,R14,R1 5,

R16,R20,R21 ,R24,R25 = 150 k

R12.R17 = 82 k

R18,R22,R28,R30,R31 ,R32,

R35 = 22 k

R26 = 470 n
R27 = 47 k

R33.R34 = 11 k (10 k + 1 k)

R37 = 1 k

Kondensatoren:

Cl ,C2 = 10 n

C3,C6 = 150 n

C4,C7 = 560 n

C5,C8 = 15 n

C9 . . . C14 = 820 n

C15.C16 = 22 m/16 V
Cl 7 = 10 m/16 V

Halfgeleiders:

Al (IC1) = CA 3140
A2 . . . A5 (IC2) = XR 4212 of

LM 324
A6 . . . A9 (IC3) = XR 4212 of

LM 324
Dl ,D2 = 1N4148
D3 = LED

Diversen:

PI = instelpotmeter 220 k

P2 = potmeter 47 k lin.

SI = schakelaar enkelp.

serieweerstand (R15 en R16) in de
stuurspanningsleiding naar de MMV’s
voor de lijnen 2 en 4 een verbetering; de

uitzetting van de rechthoek verliep

daardoor meer evenredig met de stuur-

spanning. Daar de grootte van de

spanningsval over de serieweerstanden

mede wordt bepaald door de inwendige

weerstand van de 556, kan de gunstigste

waarde voor R 1 5 en R 1 6 van geval tot

geval ietwat verschillen.

Behalve de ‘normale stuurspannings-

ingang ‘A’, is er ook nog voorzien in een

ingang ‘B’ welke d.m.v. een optische

isolator van het type TIL 1 1 2 (IC5) van

de rest van de schakeling gescheiden is.

Deze ingang is uiteraard alleen bedoeld

voor gelijkspanningen. Hoewel de

alfa-versterker zonder meer op ingang B
kan worden aangesloten, kan het,

wanneer het video-feedback- display

voor andere doeleinden wordt gebruikt,

nodig zijn om de ingang ‘B’’ (B-aksent)

te gebruiken. Bij al te hoge ingangs-

spanningen zou namelijk de LED-
stroom voor de opto-coupler (max.

50 mA) kunnen worden overschreden

en op de B’-ingang bestaat de
mogelijkheid dit door een juiste

dimensionering van weerstand Rs te

voorkomen.

Uitbreidingsmogelijkheden

In de schakeling zoals die is beschreven,

worden zowel de horizontale als

vertikale uitzetting van de rechthoek

gestuurd door een en dezelfde variabele

spanning. Indien zulks echter omwille

van een bepaald effekt gewenst zou zijn,

dan kunnen met twee afzonderlijke

stuurspanningen deze bewegingen ook
onafhankelijk van elkaar worden gestuurd

Het enige dat men daarvoor nodig heeft,

is een extra opamp naast IC7; de ene

opamp moet dan IC3 sturen

(horizontale beweging) en de andere

IC4 (vertikale beweging).
In geval de gebruikte stuurspanningsbron

zeer hoogohmig is of de stuurspanning

om andere redenen niet te zwak mag
worden belast, vormt de voor ingang B
geschakelde source-volger van figuur 1

2

een zinvolle uitbreiding. De
gelijkstroominstelling van deze FET-
voorzetschakeling dient met behulp van

de potmeter zo te worden gekozen dat

zonder ingangsspanning er een spanning

(Ur) van 1,5 V valt over weerstand R
en er aan de uitgang van de opto-coupler

IC5 een spanning (Uuit) van 3,5 V
wordt gemeten.

Het in tabel 1 aangegeven verband

tussen de stuurspanning (Uin ) en de

horizontale beeldlengte, betreft de

meetresultaten mèt de aldus afgeregelde

voorzetschakeling van figuur 12. Hierbij

zijn voor elke genoemde stuurspanning

ook de spanning over serieweerstand

R (Ur) alsmede de uitgangsspanning

van de opto-coupler (Uujt) opgegeven,

zodat experimenteerders aan deze tabel

al het nodige houvast hebben.

Praktijk

Nadat zowel de teorie rondom het
video-feedback-systeem, als ook de
praktische schakelingen waarmee het
systeem is gerealiseerd aan de orde zijn

geweest, rest alleen nog de bouw, de
voedingsspanningsverzorging en de
afregeling van de betreffende

schakelingen. Eigenlijk is de praktische

beschrijving van het systeem trouwens
niet kompleet, omdat de in figuur 1

aangegeven modulator nog ontbreekt.

Hiervoor kan echter, zoals al eerder

gezegd, de modulator worden gebruikt

die beschreven is bij het TV-tennisspel

in Elektuur juni 1975.

Wanneer de printen van de

alfa-versterker en het video-feedback-

display, waarvan resp. figuur 13 en 14
de koper-layout en de komponenten-
opstelling tonen, zijn opgebouwd, kan
het beste eerst de voedingsspannings-

kwestie worden afgehandeld. Voor de

display-schakeling van figuur 5 is dit al

helemaal geen probleem; de voedings-

spanning mag hier namelijk tussen 5 en

1 5 volt worden gekozen en aangezien
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Onderdelenlijst bij figuur 6
en figuur 14

Weerstanden:

R1 = 3k3
R2 = 150 k

R3 = 1 k8
R4 = 6k8
R5 = 470 Sï

R6 = 220 n
R7,R9,R10 = 10 k

R8.R19.R21 = 1 k

R11.R12 = 22k
R13.R14 = 56 k

R15.R16 = 2k7
R1 7,R18 = 270 k

R19.R21 = 1 k

R20.R22 = 2k2

Kondensatoren:

Cl ,C2,C3,C10,C1 1 ,C12,

C13 = 10 n

C4,C7,C8 = 100 n

C5.C6 = 1 n

C9 = 4m7/16V

Halfgeleiders:

IC1.IC2 = 555

IC3.IC4 = 556
IC5 = TIL 111 of TIL 112
IC6 = 4030 of 4070
IC7 = 741

Tl ,T2,T3 = BC 547
Dl ,D2 = DUS

Diversen:

PI = instelpotmeter 5 k

P2 = instelpotmeter 250 k

P3,P4 = instelpotmeter 50 k

P5,P6 = instelpotmeter 100 k

SI = wisselschakelaar

Figuur 14. Print en komponentenopstelling

van het video-feedback-display.

de stroomopname niet bijzonder groot
is (ca. 50 mA) zal praktisch elke simpele
gestabiliseerde voeding goed voldoen.
Bij de alfa-versterker van figuur 3 ligt de
zaak iets anders, omdat omwille van de
veiligheid in dit geval geen netvoeding is

toegestaan.

Aangezien men echter in het schema
kan zien dat de voor deze schakeling

benodigde positieve en negatieve
voedingsspanning (die wel aan elkaar
gelijk moeten zijn) mag liggen tussen 4,5
en 9 volt, is toch een simpele en
goedkope oplossing mogelijk door
hiervoor twee 4,5 volt zaklantaarn-
batterijen te gebruiken.

Voor het aansluiten van de elektroden
op de ingang van de alfa-versterker,

moet liefst enigszins soepel snoer
worden gebruikt, om de ‘patiënt’ in staat

te stellen zijn hoofd nog vrij te bewegen.
Als de elektroden zijn aangesloten, de
uitgang van de alfa-versterker met de
B-ingang van de display-schakeling is

verbonden, de video-uitgang van de
display-schakeling met de modulator en
de modulator op zijn beurt met de
antenne-ingang van een TV-toestel is

verbonden, dan kan het video-systeem

worden afgeregeld.

In het video-feedback-display worden
daartoe allereerst de horizontale en
vertikale synchronisatie m.b.v. resp. PI
en P2 zodanig afgeregeld dat het beeld

op het TV-scherm ‘rustig’ is. De
elektroden laat men dan nog even ‘in de
lucht hangen’ en regelt zonder ingangs-

signaal de instelpotmeters P3 . . . P6 zo
af dat op het TV-scherm het kleinst

mogelijke rechthoekje wordt verkregen.
De instelling is pas goed, als bij

toediening van ingangssignaal de
rechthoek niet eerst nóg kleiner wordt
om daarna pas groter te worden, maar
daarentegen meteen bij het toevoeren
van ingangssignaal in afmeting
toeneemt. Met P3 wordt de linker en
met P4 de rechter begrenzing van de
rechthoek ingesteld, terwijl P5 het

zelfde doet voor de bovenste en P6 voor
de onderste beeldbegrenzing.

De gevoeligheidsregeling op de alfa-

versterker (P2) moet proef-

ondervindelijk zó worden ingesteld

dat de rechthoek ook bij de sterkste

alfa-golven niet buiten het scherm
terechtkomt. Als provisorisch afregel-

signaal kan de hartslag van een proef-

persoon dienen; hoewel dit signaal niet
de juiste frekwentie bezit is het, als de
voorhoofd-elektrode stevig in de ene en
de achterhoofd-elektrode in de andere
hand wordt vastgehouden, dermate
sterk dat de alfa-versterker toch nog
voldoende spanning afgeeft om te .

zorgen voor een forse rechthoek op Jret

TV-scherm, waarvan de grootte in het
ritme van de hartslag varieert. M

N.B. In verband met de veiligheid van de
‘patiënt’ wordt het signaal van de alfa-

versterker via een opto-coupler
doorgegeven aan het video-feedback-
display en wordt de alfa-versterker uit

batterijen gevoed. Hierom is het niet

nodig om behalve de leidingen naar de
opto-coupler nog andere verbindingen
tussen deze beide schakelingen aan te

brengen. Duidelijk gezegd: de ‘nul’ van
de alfa-versterker mag niet worden
verbonden met de ‘nul’ van het video-
feedback-display of met enig ander punt
van de rest van de totale schakeling!
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ontvanger en de tijd-mu

beide schakelingen moet — óók voor minder gunstige ontvangst -

kondities — leiden tot de juiste kommandosignalen voor de snelheids

regeling en het servosysteem. Aan de schakelingen worden dan ook
hoge technische eisen gesteld.

De infrarood-ontvanger

In deel 1 is reeds een infrarood-

ontvanger besproken. Om diverse

redenen is van die schakeling afgezien.

Van de schakeling uit deel 1 zijn

meerdere exemplaren opgebouwd. Er
traden grote onderlinge verschillen op
in de ingangsgevoeligheid en het zou een
afregelbare spoel vereisen om de
verschillen in gevoeligheid op te heffen.

Er zou sprake zijn geweest van twee
onderling afhankelijke, en dus lastige,

afregelingen van kringen. Dit willen we
de lezer besparen.

Vandaar de nieuwe schakeling van
figuur 1 ,

die in tegenstelling tot de oude
schakeling zeer goed reproduceerbaar is

(nabouw-zeker). Helemaal links treffen

we de infrarood-ontvangstdiode Dl aan,

waarvan de foto-wisselstroom belandt in

de parallelkring met LI
,
Cl en R 1 . In

tegenstelling tot de oude schakeling

(figuur 8b, deel 1 ) is de versterking

tussen parallelkring en punt 14 van IC 1

,

de FM-demodulator, ca. 30 x; die van de
oude schakeling bedraagt ca. 1 0 x.

Omdat de eigen ruis van de versterker

ook lager is, is er sprake van een

verbetering in de signaai/ruis-verhouding

van ca. 1 5 dB ten opzichte van de oude
schakeling.

Door verandering van de waarde van de

kondensator tussen de punten 6 en 7

resp. 9 en 1 0 van IC1 is bereikt, dat de

ontvanger slechts op één punt hoeft te

worden afgeregeld (trimmer Cl van de

parallelkring) en dit ondanks toleranties

in de komponenten van 10%. Al met al

is bereikt, dat de gevoeligheid van de

ontvanger nu dezelfde is als die van de

oude ontvanger met twee ontvangst-

dioden, terwijl de ruis verder op de

achtergrond is geraakt.

geen onderlinge beïnvloeding te krijgen

tussen de versterkertrap T1/T2 en de
demodulator-schakeling rond IC1 (en

dan spreken we van nivo-verschillen

tussen in- en uitgang van 1 00 dB!), is er

sprake van een uitgebreide ontkoppeling
van de voedingsspanning voor zowel
T1/T2 als IC 1 . De komponenten R5, C6
en C8 enerzijds en R10, C7 en C9 ander-

zijds staan daar borg voor.

Dan nu het probleem om alle

komponenten netjes op een plaatje van
5 cm bij 2,7 cm te parkeren. ‘Dubbel
parkeren’ (kortsluiting tussen print-

sporen door klodders tin) is absoluut uit

den boze, maar het is hier o zo snel het

geval. De printbanen van de EPS-print
volgens figuur 2 zijn reeds vertind. Wees
spaarzaam met soldeertin en gebruik een
miniatuur-soldeerbout. Door overhitting

kunnen printsporen gemakkelijk kapot
gaan. Niet lang achtereen verhitten is

het devies.

Houd de volgende montage-volgorde

aan. Eerst Tl, T2 en IC1 (zonder voetje)

in de desbetreffende gaatjes steken en
solderen. Aansluitdraden verwijderen.

De bouw van de infrarood-

ontvanger

Bij de transformatie van papier naar

print van figuur 1 zijn de önderdelenlijst

en de figuren 2 en 3 van onschatbare

waarde; verder de nu volgende adviezen.

De schakeling van figuur 1 is op een wel
zéér kompakte print ondergebracht. Om
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Gekombineerde onderdelenlijst

voor de infraroodontvanger
(zie de figuren 1, 2 en 3) en de
tijdmultiplexdekoder (zie de
figuren 5, 6 en 7). Er is sprake
van een doorlopende
komponen ten nummering.

Weerstanden (1/8 of 1/16 watt):

R1 = 470 k

R2.R9 = 4k7
R3 = 27 k

R4.R17 = 6k8
R5 = 220 n
R6.R11 = 22 k

R7.R15.R19.R21 = 10 k

R8 = 330 n
R10 = 1 20 n
R12 = 1 k

R13.R20 = 47 k

R14 = 100 k

R16 = 3M3
R18 = 2k2
R22.R23 = 100

PI = 10 k instelpotmeter

SV6 *» C? 1
C3| R3 R6

4Q0rr»W^ CZT3 p- r

Dl ^ mfm 72l/

10n 10 n

C8 C9 C16

22U I. 22u 22n10V“" 10V

1Ü 81 -fel

SK 'TBA120SI l "P

C4
| C11 C 12

1

wm
10n I IQ v

Kondensatoren:

Cl = trimmer 2 ... 60 p
'

C2,C6,C7,C1 1

,

C23.C24 = 10 n ker. schijf

C3,C8,C9,C1 2,

C20.C26 = 22 p/10 V tantaal

C4,C5= 470 n/10 V tantaal

CIO, Cl 6, Cl 7,

C19.C25 = 22 n ker. schijf

C13.C1 5 = 1 n MKM
Cl 4 = 4n7 MKM
Cl 8 = 2p2/10 V tantaal

C21 22 n ker. schijf

C22 =
I m/10V tantaal

Halfgeleiders:

Tl = E 300
T2 = 8C 560 B, BC 559 C
T3= BC 516
T4,T5 = BC 549 C
T6,T7 = BC 557 B
IC1 = TB A 120 S,

bij voorkeur S041 P

IC2 = CD 401 7

Dl = infrarood-ontvangstdiode

BPW34
D2 = zener 5,6 volt/400 mW .

D3 = 1N4148
D4 = AA 118 (géén DUG's!)

Spoelen:

LI = 100 mH
L2 = 1 mH

POOQOQ

ooocxo©;
.o OxOd O+Q®%

om
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Figuur 1. Het principeschema van de infra-

rood-ontvanger. Het betreft een verbeterde

versie van de in deel 1 gepubliceerde schake-

ling.

Figuur 2. De print (komponentenzijde en
koperzijde) van de infrarood-ontvanger.

Figuur 3. Een foto van de kompleet
gemonteerde infrarood-ontvanger.

De 'Randstad-bebouwing' vereist een grote

zorgvuldigheid bij de montage.

Figuur 4. Blokschema van de tijd-multiplex-

dekoder. Ten behoeve van een grotere

storingsongevo elighe id is er gebruik gemaakt
van het signaal MPX in plaats van MPX.

Figuur 5. Het principeschema van de tijd-

multiplex-dekoder.

Figuur 6. De print (komponentenzijde en
koperzijde) van de tijd-multiplex-dekoder.

Vervolgens Dl en de trimmer Cl
monteren. Hierna komen de weer-

standen R 1 ... Ril aan de beurt. Stuk
voor stuk solderen en draden afknippen
geeft de kleinste kans op problemen.

Dan komen de schijfkondensatoren aan
de beurt en vervolgens de tantaal-

kondensatoren. Resten nog LI en L2 en

de aansluitpennen.

Een grondige kontrole na afloop van de
montage is geen overbodige luxe. De
montage in de race-auto van deze print

en die van de andere printen komt in

het zesde en laatste deel aan de orde.

De tijd-multiplex-dekoder

Ais ingangssignaal voor de dekoder doet

niet het signaal MPX diens t, maar de

geïnverteerde versie (MPX) daarvan. Met
dit signaal is een betere .signaal/ruis-

verhouding mogelijk. Aan de zenderkant

moet het signaal MPX dan als

modulatie-signaal fungeren. Dat is geen

bezwaar: de tijd-multiplex-koder

(deel 2) lev ert zowel het signaal MPX als

het signaal MPX.

In deel 2 is het principe van de

dekodering reeds aan de orde gekomen.
Aan de dekoder worden in het geval dat

van een infrarood-draaggolf gebruik

wordt gemaakt hogere eisen gesteld dan
in het geval dat er een ‘echte’ hoog-

frekwent-draaggolf gebruikt wordt.

Figuur 4 geeft het blokschema van de

dekoder. Het uitgangssignaal van de

demodulator IC1 van figuur 1 (a in

figuur 4) wordt gebruikt voor de sturing

van een Schmitt-trigger, die een zeer

kleine hysterese bezit. Het triggernivo

U s is instelbaar met PI. Aan de uitgang

(b) staat het ‘schone’ , van storingen

verloste, signaal MPX. Dit signaal gaat
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Figuur 7. Een foto van de kompleet gemon-
teerde tijd-multiplex-dekoder. Ook hier is de
ruimte optimaal benut.

Figuur 8. Op deze foto zijn geheel rechts twee
proef exemplaren zichtbaar van de infrarood-

ontvanger. Op de voorgrond twee printen van

de ontvanger en een dekoder.

Figuur 9. Het bovenste spoor van dit skoop-

plaatje toont het uitgangssignaal van de

infrarood-ontvanger, het onderste spoor het

signaal, nadat dit door een Schmitt-trigger is

'behandeld'.

Figuur 10. Als figuur 9. Zelfs uit een sterk

gestoord uitgangssignaal van de ontvanger

wordt nog steeds een 'clean' kloksignaal voor

de tiendeler van de dekoder verkregen.

Figuu r 11a. Op het bovenste spoor is het

MPX-signaal zichtbaar als kloksignaal voor de

tiendeler van de dekoder. Het onderste spoor

toont de resetpuls.

Figuur 11b . Als figuur 11a. De flanken van
het signaal MPX zijn minder steil gemaakt
om bepaalde storingen te voorkomen.

Figuur 12. Praktische uitvoering van de infra-

rood-zender. De stuurknuppels worden via

een vijfaderige, afgeschermde kabel met de
zender verbonden. Omdat de infrarood-LED’s

onderling van elkaar geïsoleerd moeten zijn,

dienen deze op een plexiglasplaatje te worden
gemonteerd.

Figuur 13. Nogmaals de schakeling van de

infrarood-zender.

Figuur 14. Het signaal MPX aan de uitgang

van de koder. Bij de afregeling van de koder
moet erop gelet worden dat de periodetijd

niet korter is dan 25 ms.

Figuur 15. 'Oscillogravures' van de infrarood-

zender. Het bovenste spoor heeft betrekking

op de spanning over R9 (zie figuur 13), het
onderste spoor op de kollektorspanning van
T6 (T7). Het gaat hier om een frekwentie-

gemoduteerde blokgolf. niet om falende trig-

gering van de oscilloskoop!

de tiendeler in. De werking van de
dekoder is reeds in deel 2 besproken;
hier wordt nog slechts op een paar
details ingegaan. De synchronisatie-

schakeling met T6 en T7 zorgt voor het

reset -signaal voor de tiendeler. Deze
deelschakeling is zodanig gedimensio-
neerd, dat er een resetpuls wordt:

afgegeven zodra er een storing of onder-
breking optreedt in de overdracht van
de infrarood-draaggolf.

In figuur 5 is de schakeling van de tijd-

multiplex-dekoder getekend. De twee
BE-overgangen van de darlinglon T3
vormen een referentie-gelijkspanning

van ca. 1 ,3 volt; op de loper van PI staat

de spanning U s van figuur 4. De
Schmitt-trigger is gerealiseerd met T4 en
T5. Op de kollektor van T5 staat het

ontstoorde signaal MPX, dat aan de
clock-ingang van de tiendeler IC2 wordt
toegevoerd.

De transistoren T6 en T7 verzorgen de
reset-puls voor IC2. Transistor T7 gaat

pas in geleiding als 022 is opgeladen tot

ca. 0,6 volt. Hel opladen van 022 vindt

plaats via R20. Zodra T7 geleidt, staat

de volle voedingsspanning over R21 en

wordt 102 geresel. Kondensator 022
kan via R20 tot de drempelspanning van

T7 worden opgeladen, mits transistor

T6 langer dan 4,5 ms spert. Transistor

T6 spert, indien MPX (signaal b)

logisch 1 is. Zodra het signaal b logisch

nul wordt, gaan T6 en de germanium-
diode D4 in geleiding; 022 wordt snel

Figuur 16. Praktische uitvoering van de prop-

tester uit deel 4.
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tot onder de drempelspanning van T7
ontladen, T7 spert en de reset van IC2 is

opgeheven.

De bouw van de tijd-multiplex-

dekoder

De onderdelenlijst, de printgegevens van

figuur 6 en de foto van figuur 7 hebben
alle betrekking op de praktische

realisatie van figuur 5.

De algemene voorzorgsmaatregelen,
zoals eerder bij de ontvanger besproken,
zijn ook hier van toepassing. De weer-

standen moeten rechtop worden gemon-
teerd. Daarbij mag niet worden
afgeweken van de wijze waarop de

montage van de weerstanden in de

komponentenopstelling van figuur 6 is

aangegeven.

De diverse uitgangen KI . . . K9 van de

tiendeler van de dekoderschakelaars zijn

alle beschikbaar; voor elke uitgang is een

aansluitpen beschikbaar. Voor de race-

auto, waarin zich de dekoder bevindt,

worden twee K-aansluitingen gebruikt:

één voor het servosysteem en één voor

de snelheidsregelaar.

Oscillogrammen

Het bovenste spoor van figuur 9 toont

het uitgangssignaal (a) van de infrarood-

ontvanger. Op het onderste spoor is de

heilzame werking zichtbaar, die de

Schmitt-trigger hierop heeft (signaal b).

De foto werd onder betrekkelijk

ongunstige ontvangstkondities

genomen: de afstand tussen zender en

ontvanger bedraagt ca. 5 meter en het

vlak van de ontvangstdiode maakt een

hoek van 45° met de verbindingslijn

tussen zender en ontvanger.

Figuur 10 verschilt in zoverre van

figuur 9, dat er (via de tijd-multiplex-

koder, zie deel 2) slechts vier kanalen

worden gemoduleerd in plaats van alle

10 van figuur 9. De koder was daarbij

zodanig opgebouwd dat slechts vier

stuurknuppelpotmeters konden worden
aangesloten. De flanken van het

‘geschmitt-triggerde’ signaal b zijn in

figuur 10 minder steil dan in figuur 9.

Dit komt door de aanwezigheid van C23
en C24 (zie figuur 5), die het gevaar

voor storingen bij steile flanken volledig

de kop in drukken (N.B. Foto 9 werd
opgenomen zonder C23 en C24). Er

treden nu geen ‘valse starts’ op van IC2,

de tiendeler van de dekoder.

Het onderste spoor in de figuren 1 1 a en

1 lb toont het resetsignaal op punt 1 5

van IC2 (signaal c, zie figuur 5). In

figuur 1 la gaat het om een systeem met
9 kanalen, in figuur 1 1 b om vier kanalen.

Aanpassing van de infrarood-

zender

Figuur 13 geeft nogmaals het schema
van de infrarood-zender. Er zijn enige

veranderingen nodig, die verband

houden met het feit, d at nie t het signaal

MPX, maar het signaal MPX als

modulatiesignaal dienst doet. De weer-

stand R1 in figuur 13 wordt van 18 k

verkleind tot 8k2. De potmeter PI staat

dan ongeveer in de middenstand,

wanneer de frekwentie van de infrarood-

draaggolf overeenkomt met de

ontvangstfrekwentie.

Het rendement van de zender kan
overigens verhoogd worden door de

dioden D5 . . . D8 te laten vervallen (zie

de oorspronkelijke schakeling: figuur 10

in deel 2); verder kunnen de weer-

standen R12 en R13 worden vervangen

door een draadbrug. In dat geval moeten
echter weerstanden van 6£28 (’A watt)

worden gemonteerd tussen de punten A
en B resp. A' en B'. De zender mag niet

kort na elkaar in- en uitgeschakeld

worden, omdat de ontkoppelkonden-

satorCl van figuur 13 geheel ontladen

moet zijn om het starten van de

oscillator te garanderen.

Het skoopplaatje van figuur 14 toont

het signaal MPX, het ingangssignaal van

de zender. Figuur 15 geeft een inzicht

van wat er op de kollektor van T6 (T7)

gebeurt. Het lijkt erop dat er sprake is

van een triggerfout in de ‘oscillogravure’

van figuur 15. Niets is minder waar. Het

gaat hier om een FM-gemoduleerde

blokgolf en dat was nou juist de

bedoeling.
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De praktijk

Het laatste deel, deel 6, zal met name
aan de praktijk gewijd zijn. In dit deel 5

beginnen we alvast met een paar zaken.

Figuur 17a geeft een overzicht van de

bedrading tussen de verschillende

printen aan de zenderkant en figuur 17b

is gewijd aan de ontvangerkant. Het

geheel volgens figuur 1 7 b moet in de

raceauto worden ondergebracht en

dient dus maximaal vier keer plaats te

vinden. De zenderkant (met stuur-

knuppels) is een eenmalige zaak.

In figuur 17b ligt de ‘absolute aarde’

(nou ja, absoluut . . . het metaal van de

raceauto) zo dicht mogelijk bij het

aardpunt van de infrarood-ontvanger.

De voedingsspanningen UI . . . U5
komen in deel 6 aan de orde, evenals de

afregeiing van zender en ontvanger.

De stuurknuppols

Er is nog al wat te koop aan verschil-

lende stuurknuppols en stuurknuppel-

systemen. In feite kan men twee klassen

onderscheiden.

1. Stuurknuppels, waarvan de bij-

behorende potmeter als een normale in

de handel verkrijgbare koolpotmeter is

uitgevoerd, met een weerstandsbaan die

270° beslaat. De stuurknuppel bestrijkt

slechts een gedeelte van deze 270 ,

namelijk ca. 65°. In figuur 18 is e.e.a.

aanschouwelijk gemaakt.

2. Stuurknuppels, waarvan de bij-

behorende potmeter weliswaar in

mechanisch opzicht voor 65 wordt;)?

gebruikt, maar waarvan de gehele weer-

stand van de koolbaan zich tussen de

uiterste loperstanden bevindt; de weer-

stand tussen de uiterste stand van het

65° bereik en de overeenkomstige aan-

sluiting is nul ohm. De potmeter is in

figuur 19 geschetst. Uitsluitend voor dit

type potmeter dienen de volgende

wijzigingen te worden aangebracht in de

schakeling van de koder (figuur 7 van

deel 2);

De instelpotmeters Pil ... PI 9 worden
vergroot tot 250 k (220 k), de konden-
satoren C27 . . . C35 worden 33 n

(MKM) en de kondensatoren Cl ... Cl 1

worden nu 330 p.

In figuur 22a is het detail uit de schake-

ling van de koder getekend voor wat
betreft de standaard-aansluiting van een

stuurknuppel-potmeter. De pulsbreedte

is dan regelbaar tussen 0 en 5 ms. Het

regelbereik is wat aan de grote kant en
kan worden verkleind door het

opnemen van serieweerstahden. Dat is in

figuur 22b aangegeven. Figuur 22c heeft

betrekking op sniurknuppelpotmeters

van de tweede kategoriè en ïs-hïer

gedimensioneerd voor zo’n stuur-
;

knuppel van de firma Graupnëj^WS^I?
Het is verder raadzaam om voor C39 een

Figuur 17a. Bedradingsplan van infrarood-

zender en koder (zenderkant).

Figuur 17b. Het bedradingsplan aan de

ontvangerkant. Het gaat hier om de

volledige elektronische inhoud van een

raceauto.

Figuur 18. Bij stuurknuppels, die met een

standaard-potmeter zijn uitgerust, wordt

slechts een klein gedeelte van de weerstands-

baan bestreken.

Figuur 19. Bij stuurknuppels, die met een

speciale potmeter zijn uitgerust, wordt de

gehele elektrische weerstand over een bereik

van 65° bestreken.

Figuur 20. Een stuurknuppel-unit, waarvan de

potmeter is uitgevoerd volgens figuur 18.

Figuur 21. Een stuurknuppel-unit, waarvan de

potmeter is uitgevoerd volgens figuur 19.

Figuur 22a . . . 22c. Aansluitschema's voor de

diverse stuurknuppelpotmeters en -typen.

1 p-tantaalelko te nemen, waarvan de

min aan de basis van T25 (pen 4 van IC4

in figuur 7, deel 2) komt te liggen.

Verder wordt weerstand R31 vergroot

tot 1 8 k.

Ter vermijding van vergissingen bij het

aansluiten van de stuurknuppel-

potmeters is het raadzaam om figuur 20
te raadplegen, waarin het gaat om een

5 k-potmeter a la figuur 18. De aan-

sluitingen X, Y en Z worden met behulp

van een universeelmeter (weerstands-

meting) bepaald. De weerstand tussen X
en Y bedraagt (afhankelijk van de loper-

stand) 1 ... 2 k. Bij potmeters, die

volgens figuur 19 zijn opgebouwd,
kunnen de X- en Y-aansluitingen onder-

ling worden verwisseld. Figuur 2 1 geeft

de aansluitingen van een dergelijke pot-

meter. M
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In dit artikel wordt een programma gegeven voor
de programmeerbare calculator HP-65 (Hewlett-

Packard), waarmee de 'toestand' van een
persoon op een bepaalde dag kan worden
verklaard en zelfs voorspeld.

Ieder mens kent ups en downs. Op de
ene dag lijkt alles vanzelf te gaan terwijl

op de andere dag alles tegen lijkt te

zitten en niets lukt.

Lange tijd is verondersteld dat het ‘z’n

dag hebben’ een gebeurtenis was die op
zuiver toeval berustte. Steeds meer
mensen hangen echter de teorie aan dat
alle levende wezens onderhavig zijn aan
bepaalde cyclussen. Met name de
heren Dr. Wilhelm Fliess (1858-1928)
en Dr. Hermann Swoboda ( 1 873-1 963)
worden als de grondleggers van deze
teorie beschouwd.
De levensloop wordt volgens hen
beihvloed door drie cyclussen, te weten
het mannelijke- of lichaamsritme van
23 dagen, het vrouwelijke- of gevoels-

ritme van 28 dagen en het intelligentie-

ritme van 33 dagen. Deze cyclussen
hebben een sinusvormig verloop; de
genoemde tijdsduur van elke cyclus is

dus verdeeld in een positieve en een
negatieve halve periode; daarbij worden
de dagen waarop de nulpunten vallen
geacht kritiek te zijn. De amplitude van
een kromme op een bepaalde dag is een
maat voor de intensiteit van dat wat de
kromme voorstelt. Hierbij moet een
positieve amplitude als gunstig en een
negatieve als ongunstig opgevat worden.
De geboorte is het startsein voor de

cyclussen. Om iemand’s ritmogram
(tekening van de drie ritmen over een
bepaalde tijd) te bepalen, wordt daarom
van de geboorte-datum uitgegaan. Door
het aantal dagen vanaf de geboorte tot

aan de peildatum uit te rekenen en het

aldus gevonden getal te delen door het

aantal dagen van de cyclus zal een

rest-getal gevonden worden. Dit

rest-getal geeft aan op welk punt van de
golf men zich bevindt. Op deze manier
kan het ritmogram van een persoon voor
een bepaalde maand worden bepaald.

In figuur 1 is zo’n ritmogram getekend;

het is het ritmogram van Willy Brandt
voorde maand mei 1974. De heer Brandt
werd geboren op 18-12-1913 en was
vanaf 1969 Bondskanselier van de

bondsrepubliek Duitsland. Hij is

afgetreden in verband met de spionage-

zaak Guillaume. Duidelijk is te zien dat

het ritmogram van de heer Brandt een

uitgesproken negatieve tendens
vertoonde op het moment dat hij zijn

aftreden bekend maakte.
Of uit een dergelijk ritmogram
konklusies mogen worden getrokken
laten we gaarne ter beoordeling van de
lezer. Aan het eind van dit artikel wordt
een literatuurverwijzing gegeven, zodat
eenieder wiens interesse is gewekt zich

verder in de zaak kan verdiepen.

Het programma
Het samenstellen van een ritmogram
vereist een grote hoeveelheid rekenwerk,
vooral omdat rekening moet worden
gehouden met schrikkeljaren.

Uiteraard is het mogelijk een schakeling

voor dit doel te ontwerpen. Een schema
hiervoor is niet gegeven, aangezien

hiervoor vermoedelijk weinig interesse

zal bestaan.

Dit rekenwerk kan ook worden gedaan
met behulp van een rekenmachine; een
programmeerbare rekenmachine heeft
echter als voordeel dat slechts één maal
een programma behoeft te worden
ingelezen om een groot aantal data in

korte tijd te kunnen verwerken.
De HP-65 is een bekende programmeer-
bare rekenmachine die veel gebruikt
wordt in de techniek.

Tabel 1 toont het volledige programma
(van 99 stappen) om de machine het
verloop van de bioritmen te laten

bepalen. Het programma berust op het
volgende principe:

Vanaf 1 januari 1900 tot aan de
geboortedag van de proefpersoon wordt
het aantal dagen berekend (inklusief de
extra dagen i.v.m. de schrikkeljaren).

Daarna wordt het gevonden getal

afgetrokken van het aantal dagen dat
tussen 31 dec. 1899 en de peildatum
verstreken is, zodat het aantal dagen
tussen geboortedatum en peildatum
bekend is, vermeerderd met 1 . Er
wordt 1 bij opgeteld omdat van belang
is aan welke dag men bezig is en niet

welke dag juist voorbij is. Vervolgens
wordt dit getal gedeeld door het aantal
dagen van het lichaamsritme (23). Het
kotiënt is hierbij echter niet belangrijk.

Wel belangrijk is het rest-getal, dat dan
ook in de uitlezing verschijnt. Het
rest-getal geeft aan in welk stadium van
de cyclus men zich bevindt.

Door op R/S te drukken wordt
vervolgens gedeeld door 28 (gevoels-

ritme) en 33 (intelligentieritme). Het
programmeren gebeurt in de stand

‘W/PRGR’. Is het programma ingebracht

dan wordt omgeschakeld naar ‘RUN’ en
de data ingevoerd in de volgorde die in

tabel 2 is gegeven.

Het programma is bruikbaar voor data

tussen 1 maart 1900 en
28 februari 2100, zodat we voorlopig

vooruit kunnen.

Literatuur:

Bioritmiek (begrijp en voorspel uw
levensritme) - Walter A. Appel
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Tabel 1. Het volledige programma voor de

HP-65 om het ritmogram te bepalen van

iemand wiens geboortedatum bekend is.

Figuur 1. Het ritmogram van Willy Brandt

voor de maand mei 1974.

Geboortedatum 18-12-1913.

Tabel 2. Instruktie voor het gebruik van de

geprogrammeerde machine.
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Elektuur-Muzieksynthesizer

C. Chapman

In deze aflevering wordt het gedeelte afgesloten,

dat betrekking heeft op het 'invullen' van de
behuizing van het toetsenbord. Verder wordt
een aantal suggesties gegeven voor de bouw van
de modulenkast. Ook de voor de FORMANT
benodigde gestabiliseerde voeding wordt in dit

artikel behandeld, zodat de diverse

deelschakelingen reeds in een vroeg stadium
kunnen worden getest.

Interface-ontvanger

Figuur 1 verschaft ons meer informatie

over de schakeling van de interface-

ontvanger. De print van deze schakeling

(zie figuur 2) is ondergebracht in de

hoofdbehuizing van de FORMANT, de
modulenkast, waarover later in dit

artikel meer. De ingangssignalen ‘KOV’
en ‘GATE’ zijn uitgangssignalen van de
interface-schakeling (zie figuur 10 van
deel 2), waarvan de print is

ondergebracht in de behuizing van het

toetsenbord, de manuaalkast.
De schakeling van figuur 1 is

allereenvoudigst: ze omvat de buffer

(spanningsvolger) IC7 voor de via de
verbindingskabel ontvangen toetsenbord-

uitgangsspanning KOV en een

vertragingstrap voor het GATE-signaal,
die net zo is opgebouwd als de
schakeling volgens figuur 9 uit deel 2.

N.B. In deel 2 is het GATE-signaal

uitsluitend ter sprake gekomen als stuur-

signaal voor het toetsgeheugen. Dit

signaal wordt echter ook nog gebruikt

voor de sturing van de ADSR-modulen
(de omhullende-generatoren), welke in

de modulenkast zijn ondergebracht.

Vandaar de noodzaak tot een ader voor
het GATE-signaal in de vijfaderige

‘navelstreng’ tussen manuaalkast en
modulenkast.

Door de aanwezigheid van deze

‘ontvanger’ kan deze verbindingskabel

betrekkelijk lang zijn zonder dat er

storingen opgepikt worden. Trouwens,
de KOV- en de GATE-uitgang van de
interface-schakeling zijn toch
betrekkelijk laagohmig, zodat het met
die storingen wel losloopt.

De LED D4 geeft een indikatie van de
logische toestand van het GATE-signaal.
Met potmeter P9 kan de

GATE-spanning tot een waarde van
maximaal + 7 volt worden geregeld.

Door de aanwezigheid van de ‘clamping’-

diode D5 kan de spanning op de loper

van P9 nooit negatiever worden dan
— 0,6 volt.

De toetsenbord print

In figuur 3 is de schakeling getekend,
die op een toetsenbordprint volgens

figuur 4 is ondergebracht. De punten A,
B, C, D en E zijn terug te vinden in

figuur 1 0 en in de komponenten-
opstelling van figuur 1 1 van deel 2. De
a-sektie en de b-sektie van elk der

12 schakelaars SI ... SI 2 vormen
samen een dubbelkontakt. De b-sekties

staan allemaal parallel tussen de lijnen A
en E en hebben betrekking op de sturing

van het toetsgeheugen; de a-sekties

daarentegen zijn geschakeld tussen lijn C
en een bepaald knooppunt van de

spanningsdeler van 100 ohm-
weerstanden en zijn nodig voor de
realisering van de toetsenbordspanning
KBV.
In werkelijkheid gaat het om
36 weerstanden en 37 dubbelkontakten.
Dat is in deel 2 uitgebreid aan de orde
gekomen. Er worden dan ook 3 printen

'kop aan staart’ achterelkaar geschakeld.

De aangrenzende punten A en A', B en
B', C en C’, D en D’ en E en E' worden
doorverbonden (zie foto 1). De
aansluitingen A . . . E van de ‘kop’

worden doorverbonden met de overeen-

komstige aansluitingen van de interface-

print (zie foto 2). De aansluitingen

A . . . E van de ‘staart’ worden gebruikt

voor de aansluiting van het 37-ste

dubbelkontakt, dat bij de meest rechtse

(hoogste) toets hoort (zie figuur 6). Uit

figuur 3 blijkt, dat lijn B een schijnbaar

‘loze’ lijn is. Dat is niet zo. Punt B is

namelijk verbonden met de uitgang van
IC2 en voedt de spanningsdeler. Dit

gebeurt door de punten B’ en D’, aan de
‘staart’ door te verbinden (zie figuur 6).

De 100-ohm-weerstanden worden
gemonteerd aan de koperkant van de
drie in kaskade geschakelde toetsenbord-
printen.

Indien van de 37-ste toets wordt
afgezien, dan vervallen S37 en de R12
van het ‘staartstuk’ van de

samengestelde toetsenbordprint. Verder
wordt alleen ter plaatse de in de

komponentenopstelling van figuur 4
aangegeven draadbrug aangebracht;

geïsoleerd, omdat de C-lijn onder de

brug doorloopt (koperzijde is montage-
zijde !).
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Onderdelenlijst bij de figuren 1 en 2.

Weerstanden:

R29 = 100 k

R30.R31 = 1 k

Instelpotmeters:

P8 = 100 k

P9 = 1 k

Kondensatoren:

CIO = 220 n

Cl 1 ,C1 2 = 680 n

Halfgeleiders:

IC7,IC8 = mA741 C, MCI 741 CP1
(Mini-DIP)

D3 = 1N4148
D4 = LED
D5 = OA91, OA95, AA1 19

De interface-print

Er is al vaker op gewezen: onder géén

beding dient bij het ‘bekomponeren’
(het van komponenten voorzien) van

met name de interface-print te worden
afgeweken van de onderdelenlijst. Voor
print en onderdelenlijst, zie deel 2.

Metaalfilmweerstanden en Cermet-
(instel)potmeters dienen bijvoorbeeld

niet te worden vervangen door kool-

typen. Neem geen IC’s van
twijfelachtige herkomst, óók niet als het
om een 741 gaat. Heus, er zijn

verschillen.

De selektie van de FET’s Tl, T3 en T4
van de interface-print is erg belangrijk.

Ofschoon alle typen BF245 A en
BF244 A met ‘officiële’ specifikaties op
het punt van loss en Up in aanmerking
komen, dient ieder exemplaar te worden
getest met de schakeling van figuur 5a.

Op deze wijze kan de optimale waarde
van de weerstanden R2, R4 en R6 van
de interface-print worden vastgesteld.

De test verloopt als volgt. De te testen

FET wordt in de testschakeling geprikt.

Vervolgens wordt de sourcespanning
gemeten. Uit tabel 1 volgt dan de
waarde van de sourceweerstand R§. De
FET wordt met déze weerstand (R2, R4
danwel R6) op de print gemonteerd.

Met de schakeling van figuur 5a kan
tevens de gate-lekstroom worden
gemeten. Daartoe dient kondensator Cg,
een lekstroomarm type (bijv.

Wima FKC). Eerst wordt de gate van de
test-FET aan massa gelegd, waardoor
Cg wordt ontladen. Uitgaande van een
waarde van ca. 1 ,5 volt stijgt de source-

spanning omdat Cg via de gate-

lekstroom wordt opgeladen. De
‘stijgsnelheid’ is een maat voor de
grootte van de gate-lekstroom; hoe
trager des te beter. De maximale ‘stijg-

snelheid’ van Us mag 1 V/s (1 volt per
sekonde) bedragen; in normale gevallen

bedraagt deze ongeveer 0,1 V/s. Bij

deze lekstroomproef moet erop gelet

worden dat de meetresultaten niet

beïnvloed worden door brom of door
‘oneigenlijk gebruik’ van andere

lekstromen, bijvoorbeeld ten gevolge

van de vochtigheid van de lucht.

De testschakeling van figuur 7 is later

ook nog nodig; bewaren dus.

Voor T2 komt ook een 2N3819 van

goede kwaliteit in aanmerking, of de B-

en C-typen van de BF244/245. Er zijn

typen 2N3819 met een van figuur 5b
afwijkende ‘plattegrond’! Het is dus in

dit geval opletten geblazen. De
aansluitingen volgens figuur 5b gelden

voor 2N3819’s van Valvo en Texas
Instruments.

Er dient zorgvuldig gesoldeerd te

worden. Met name de hoogohmige
schakelingen van het toetsgeheugen

verdienen bij de montage nauwgezetheid
en geduld. Als de montage gereed is,

wordt de print aan de koperzijde met
alkohol (spiritus) gereinigd en vervolgens

voorzien van een soldeerbare laklaag.

Het testen van de interface-print

Na het gereed komen en testen van de

gestabiliseerde voeding (zie later in dit

artikel) kan de interface-print worden
getest om vervolgens te worden
gemonteerd in de manuaalkast. De
volgende checklist moet worden
afgewerkt:

1. Stroomverbruik. Sluit de voedings-

spanningen aan. Het stroomverbruik moet
liggen tussen 18 en 25 mA, zowel voor 'de

plus' als voor 'de min'.

2. Toetsenbordschakeling. 2a) Sluit een

mA-meter (universeelmeter) aan tussen de
punten B (plus-aansluiting) en D. Het moet nu
mogelijk zijn om met P6 de stroom door de
mA-meter te variëren tussen 0,8 en 1 mA.
2b) De meting volgens a kan ook geschieden

via spanningsmeting. Breng daartoe een weer-

stand van 1 k aan tussen B en D. De spanning
over deze weerstand moet met P6 kunnen
worden ingesteld tussen 0,8 en 1 volt. 2c) Ter
kontrole van IC2 wordt de spanning op de
'virtuele aarde' (punt 4) van IC2 ten opzichte

van massa gemeten. Deze spanning moet (bij

1 k tussen B en D, zie 2b) lager dan
5 millivolt zijn.

3. GATE-schakeling. Verbindt de punten A
en E tijdelijk door via een schakelaar. Bij

geopende schakelaar bedraagt de spanning op
punt G — 12 è — 15 volt t.o.v. massa: bij een

Figuur 1 . De schakeling van de interface-

ontvanger. De ingangssignalen KOV en GATE
zijn afkomstig van de interface-print, die in de
toetsenbordbehuizing (manuaalkast) is onder-

gebracht.

Figuur 2. De print van de schakeling volgens

figuur 1. Deze is gehuisvest in de
hoofdbehuizing (modulenkast) van de
FORMANT.

Figuur 3. De schakeling, welke is

ondergebracht op een toetsenbordprint,

bestaat in wezen uit 12 metaalfilm-

weerstanden van 100 n/1% . De schakelaars

Slab . . . S12ab worden gevormd door
dubbelkontaktblokken.
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Onderdelenlijst bij de figuren 3 en 4

Weerstanden:

R1 , . . R12 = 100 n/1% (3x)

Diversen:

Slab . . . S12b (3x),

S37ab (lx! = KA—dubbelkontaktblok
NB. Er zijn in totaal drie printen volgens

figuur 4 nodig. Zie ook tekst, foto 1 en

figuur 6.

Tabel 1 (zie figuur 5 en tekst)

RS [
kft

]

onderaanzicht

BF245 BF244,

9722 *>h 2N3819

Figuur 4. Een toetsenbordprint. De totale

toetsenbordprint bestaat uit een

'serieschakeling' van drie van deze printen.

Figuur B. Testschakeling voor de FET's van de

interface-schakeling. Men kan eventueel ook
een lekstroom-meting verrichten. In dat geval

wordt kondensator Cq aangebracht en vervalt

de verbinding tussen Gate (G) en massa.

Let op: de ‘plattegrond' volgens figuur 5b
geldt niet voor alle typen 2N381 9!

Figuur 6. Het SKA-toetsenbord is uitgerust

met een 37 ste toets. Deze figuur geeft aan

hoe het bijbehorende dubbelkontaktblok

moet worden aangesloten op de laatste sektie

van de totale toetsenbordprint. Indien deze

toets komt te vervallen, moet (alleen op de

laatste sektie!) de gestippeld aangegeven

geïsoleerde draadbrug (bij R12) worden
aangebracht. Vergeet in ieder geval niet de

doorverbinding tussen de punten B en D'.

Figuur 7. Een maatschets van het interface-

chassis.

Figuur 8. De frontplaat voor de interface-

schakeling wordt met de schakeling aan de

linker kant van het toetsenbord gemonteerd

op de bovenkant van de manuaalkast.

0,2 22

0,25 18

0,3 . . 0,4 15

0,4 . . 0,5 12

0,6 . . 0,8 10

0,9 . . 1,1 8,2

1,2 . . .1,6 6,8
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gesloten schakelaar daarentegen +1 2 a

+1 5 volt, als alles goed is.

4. Toetsgeheugen. 4a. Verbindt van een

enkelpolige omschakelaar het moederkontakt
met punt C; de andere twee kontakten
worden verbonden met massa resp. punt A.
De schakelaar van punt 3 blijft aangesloten.

Verbindt C via de schakelaar met massa, stel

PI in op minimale weerstand en sluit de
GATE-schakelaar (zie punt 3). Meet de
source-spanning van T4. Deze moet kleiner

dan 4 volt zijn en mag niet veranderen nadat
de GATE-schakelaar van punt 3 geopend
wordt. 4b) Open de GATE-schakelaar en
verbindt de punten C en A door via de andere

schakelaar. De source-spanning van T4 moet
gelijk zijn aan de eerder gemeten waarde; na
het sluiten van de GATE-schakelaar moet
deze spanning echter 3,6 è 4,6 volt hoger zijn

en dat blijven als de GATE-schakelaar
vervolgens weer wordt geopend. 4c) Stel PI

in op maximale weerstandswaarde en leg C via

de schakelaar aan massa. Sluit de GATE-
schakelaar. De spanning op de source van T4
moet nu - vanuit de eindsituatie van 4b -
binnen 2 a 3 sekonden dalen naar de oude
waarde.

5. De schakeling rond IC3 en IC4. 5a) Offset-

kompensatie. De instelling van de schakelaars

volgens 4c blijft gehandhaafd. Leg SI aan

massa (P2 uitgeschakeld). Draai de lopers van

P3 en P5 tegen massa. Met P4 wordt de
uitgangsspanning KOV op nul (millï-volt)

afgeregeld. 5b) Grof-instelling KOV
('OCTAVES COARSE'). Schakel P2 in met
schakelaar SI ('ON/OFF'). Met P2 in de
bovenste stand dient de spanning KOV
+5 volt te zijn en in de onderste stand van P2
—5 volt. 5c) Fijn-instelling ('OCTAVES
FINE'). Schakel P2 uit. Zet de loper van P5
tegen R14. Dit moet een spanning KOV geven
van ca. 0,15 volt. 5d) FM-ingang. Zet de loper

van P5 weer tegen massa. Verbindt de FM-
ingang met massa. De spanning KOV moet
met P3 te variëren zijn tussen 0 en ca. 10 volt

(om precies te zijn: 10,65 volt bij een

nominale waarde van R 1 0)

.

6.

Verbindt de punten KOV en GATE van

interface- en ontvangerprint door. Check 5b
wordt herhaald, nu echter met betrekking tot

de massa van de ontvangerprint, evenals

check 3. Bij gesloten GATE-schakelaar moet
LED D4 branden.

N.B. Het gaat hier om een voorlopige check.

De definitieve afregeling vindt pas in een later

stadium plaats.

De montage van de printen op het

toetsenbord-chassis

In een eerder hoofdstuk is al aan de

orde gekomen dat er in totaal 3 toetsen-

bordprinten worden gebruikt. Foto 1

geeft details over de eerdergenoemde
‘serieschakeling’. Er mag geen ruimte

zitten tussen de korte zijden van de

aansluitende printen, daar we anders

niet uit kunnen komen met de

aansluitingen van de dubbelkontakten.
Voor de montage van de gehele, tot een

drie maal grotere lengte aangezwollen,

toetsenbordprint op het chassis van het

toetsenbord wordt verwezen naar figuur

2b van deel 2. Men kan de kunststof-

strippen, waarop de dubbelkontakten
bevestigd zijn, zo breed maken dat ook
de toetsenbordprint hierop kan
worden gelijmd ; er kan echter ook
gebruik worden gemaakt van een aparte

strip. Een semipermanente bevestiging

in plaats van lijmen is ook mogelijk door
bij de montage van de toetsenbordprint

op de strip gebruik te maken van

dubbelzijdig plakband. In dat geval is

het nog mogelijk om de print ooit te

verwijderen.

Voorafgaande aan het solderen moeten
de (buitenste) kontakten van de dubbel-

kontaktblokken iets worden verbogen
(zie foto 1 ). Figuur 6 geeft details over
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de montage van het 37-ste dubbel-

kontaktblok, dat hoort bij de ‘extra’,

waarmee een SKA-toetsenbord is

uitgerust. Indien een 3-oktavig

toetsenbord wordt toegepast, dan
vervalt dit dubbelkontaktblok. Vergeet

in ieder geval niet om de punten B' en

D’ door te verbinden.

De interface-print moet op een chassis

worden gemonteerd, waarover figuur 7

meer informatie geeft. Het rechthoekig

‘kijkgat’ dient voor de doorvoer van de

verbindingslijnen met de toetsenbord-

print (zie ook foto’s 2 en 3).

De massa-aansluiting F van de interface-

print wordt via een draad en een

soldeerlip (één der bevestigingsbouten

interface-/toetsenbordchassis) aan het

aluminium-chassis gelegd.

Frontplaat en manuaalkast

De tot nu toe besproken onderdelen

betreffen - met uitzondering van de

interface-ontvangerprint - de komplete
‘ingewanden’ van de manuaalkast. Rest

ons nog de manuaalkast zelf, de

interface-frontplaat en een chassisdeel

voor de vijfaderige verbinding met de

modulenkast.

2

In figuur 8 is de interface-frontplaat te

zien; deze is in de EPS verkrijgbaar. We
vinden op deze frontplaat alle eerder

besproken bedieningsorganen van de
interface terug. Voor de FM-ingang
wordt het metalen chassisdeel, behorend
bij een mimatuur-telefoonplug (3,5 mm)
gebruikt; de aardverbinding vindt dan
‘automatisch’ plaats. De grof-instelling

(‘COARSE’) van de toetsen bord-

uitgangsspanning KOV is uitschakelbaar;

voor S 1 verdient een miniatuur-tuimel-

schakelaar aanbeveling. De frontplaat is

van vier lineaire schalen voorzien.

In figuur 9 is een schets gegeven voor de
manuaalkast. Eigen inzichten

hieromtrent zijn toegestaan. Als

materiaal komen staalplaat en aluminium
in aanmerking. In tegenstelling tot het
(goedkopere en gemakkelijker te

bewerken) aluminium biedt staalplaat

óók afscherming aan magnetische (naast

elektrische) velden. Indien voor een

houten manuaalkast wordt gekozen,
wordt de binnenzijde van de kast

beplakt met aluminiumfolie en wordt
deze folie doorverbonden met de massa-

leiding van de verbindingskabel.

In de linker zijwand van de manuaalkast

Figuur 9. Een maatschets van de manuaalkast,

de behuizing voor het toetsenbord en de
interface-schakeling, met het

SKA-toetsenbord als uitgangspunt.

Figuur 10. De gestabiliseerde voeding van de
FORMANT.

Foto 1 . Op deze wijze worden de drie samen-

stellende toetsenbordprinten op twee plaatsen

doorverbonden.

Foto 2. Detail van de bedrading tussen de
interface-print en het ene uiteinde van de
samengestelde toetsenbordprint.

Foto 3. De interface-print wordt op een
chassis gemonteerd (zie figuur 7), dat op zijn

beurt aan het toetsenbordchassis wordt
bevestigd.

wordt een vijfaderig chassisdeel

bevestigd. Stevige pluggen en dito

chassisdelen zijn een absolute must.
Voor een overzicht van de bedrading

binnen (ondermeer) de manuaalkast
wordt verwezen naar figuur 14.

De afregeling van de interface

(We gaan er weer van uit dat de voeding
gebouwd en getest is; zie het volgende
hoofdstuk). Het gaat om drie

afregelingen:

1. Offset-kompensatie. Schakel P2
(‘OCTAVES COARSE’) uit met SI

(stand ‘OFF’) en druk de onderste

(meest linkse) toets kontinu in. Regel
P4 af op nul volt KOV.
2. KOV-stuurbarakteristiek (volt per

oktaaf). Deze afregeling dient zo nauw-
gezet mogelijk plaats te vinden; een

nauwkeurigheid van 1% of beter is

wenselijk en het is dan ook fijn als men
(tijdelijk) over een digitale multimeter
kan beschikken. Met een dergelijk meet-

instrument wordt de spanning KOV
gemeten tijdens het achtereenvolgens

indrukken van toetsen, die een oktaaf

uit elkaar liggen. Potmeter P6 wordt
zodanig ingesteld, dat KOV 1 volt stijgt/

daalt bij een relatieve verhoging/verlaging

van één oktaaf. Vervolgens wordt
opnieuw de offset-afregeling van punt 1

gedaan.

3.

GA TE-schakeling. (Het gaat nu om
een voorlopige afregeling; de definitieve

vindt pas plaats als de omhullende-
generatoren gebouwd en getest zijn).

Potmeter P7 wordt op een kwart van de

maximale weerstandswaarde (25 k)

ingesteld en P8 (op de ontvangerprint)

op de minimale waarde. In de regel

komt deze instelling overeen met de
definitieve.

De gestabiliseerde voeding

De FORMANT vraagt om een goede
voeding, die geen aanleiding mag geven
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tot elektronische indigestie. Drie

voedingsspanningen zijn nodig, namelijk

+ en —15 volt en + 5 volt. In het

ontwerp is uitgegaan van een maximale
stroomafname van 800 mA voor alle

drie voedingsspanningen, hetgeen
ruimschoots voldoende is. Figuur 10
geeft de totale schakeling van de
gestabiliseerde voeding en figuur 1

1

geeft aan hoe we deze schakeling

praktisch in kaart kunnen brengen. Er

zijn drie 723-IC’s gebruikt (de alleseter

onder de ‘spanningsregelaars’), die

‘opgevoerd' zijn met behulp van een

ander welbekend elektronica-attribuut,

de 2N3055.

De drie deelschakelingen van figuur 10
zijn uitgerust met een zogenaamde

‘foldback’-stroombegrenzing. Dat wil

zeggen dat boven een bepaalde waarde
van de belastingsstroom de tegen-

koppeling binnen de 723 overgaat in

meekoppeling: De spanningsdaling aan
de uitgang (ten gevolge van een
toenemende stroomafname) wordt
boven een bepaalde drempelwaarde via

meekoppeling nog eens extra aan de
uitgang ‘medegedeeld’ en de uitgangs-

spanning zakt inelkaar tot praktisch nul

volt. De grafiek van de uitgangsspanning
als funktie van de belastingsstroom

vertoont een negatieve weerstand-

karakteristiek in het ‘foldback’-gebied.

De LED’s D4, D5 en D6 worden op de
‘POWER’-frontplaat gemonteerd zodat

men kan zien, wanneer de voedingen ‘op
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Onderdeleniijst bij de figuren 1 0 en 1

1

Instel potmeters:

PI ,P2,P3 = 2k5 (2k2) Cermet
miniatuur (0 = ca. 7 mm)

Halfgeleiders:

Dl ,D2,D3 = 1N4002
D4,D5,D6 = LED
Tl ,T2,T3 = 2N3055
IC1 ,IC2,IC3 = 723 (DIL)

B1,B2 = bruggelijkrichtcel B40C2200
B3 = B20C2200

Weerstanden:

R1,R2= 3k9
R3 . . . R6.R19.R20 = 2f17/10,5 W
R7.R8 = 1 k

R9.R10 = 22 k

R1 1 . . . R1 4 = 6k8/2% metaalfilm

R15.R16 = 680 n
R1 7 = 2k7/2% metaalfilm

R1 8 = 8k2/2% metaalfilm

R21 = 2k2
R22 = 2k7
R23 = 1 5 k

R24 = 1 50 a

Kondensatoren:

Cl ,C2 = 2200 m/35 V
C3.C4.C9,Cl 1 ,C1 2 = 100 n

C5.C6.C13 = 1 n

C7.C8 = 10 til25 V tantaal

CIO = 2200 m/ 16 V
Cl 4 = 10 m/16 V

Diversen:

F1 .F2.F3 = zekering 2 A middeltraag

voedingstransformator(en). Secundaire

wikkeling(en) 18 V/1 A (2x), 10 V/1 A.

Drie koellichamen met een termische

weerstand van ca. 3° C/W of minder.
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stoom’ zijn.

Bij het ‘bekomponeren’ van de print (zie

figuur 1 1) dient ook nu geenszins van de

onderdelenlijst te worden afgeweken
(het wordt misschien vervelend, maar
daar blijven we op hameren). Het is

zinvol om de trafo’s en de afvlakelko’s

ruim te bemeten; dit komt de
betrouwbaarheid ten goede.

Op de print van de gestabiliseerde

voeding worden vijf schotten geplaatst

ter plaatse van de massa- en de andere

voedingsaansluitingen (zie foto 4). Deze
schotten kunnen van blik (of van print-

materiaal) worden gemaakt. Hierdoor is

het mogelijk om een zeer groot aantal

verbindingen te maken. Iedere module
krijgt eigen voedingslijnen.

Met name de afregeling van de —1 5 volt-

spanning(met P2)moet zeer nauwkeurig
gebeuren (< 1%) omdat deze spanning
van grote invloed is op de KOV-stuur-
karakteristiek. Met PI kan de

betreffende uitgangsspanning worden
ingesteld tussen +12,5 en +17 volt en
met P3 tussen 4,3 en 5,7 volt.

De moduienkast

In figuur 12 is de algemene opzet

geschetst van de behuizing voor een

tiental modulen
;
vijf grote en vijf kleine.

Uiteraard betreft figuur 12 slechts het

uiterlijk, maar hoe zit het met het

binnenwerk?
De afmetingen van de verschillende

printen voor de diverse deelschakelingen

van de FORMANT zijn zodanig gekozen
dat er eventueel een ‘Euro-kaartenbak’

kan worden toegepast. In dit

systeem worden de printen voor wat
betreft de lange zijden (160 mm)
voorzien van twee horizontale, met de
kast verbonden geleide-rails. Figuur 13

geeft de afmetingen van de frontplaat

(links) en die van de bijbehorende print.

De hoogte h 2 bedraagt voor een grote

print 200 mm en daarbij hoort een

4

Figuur 11. De print (koperzijde en

komponentenzijde) van de schakeling volgens

figuur 10.

Figuur 12. Vooraanzicht van de modulenkast
voor het geval dat gekozen is voor de
standaard-opzet van de FORMANT, welke

10 modulen omvat.

Figuur 13. De afmetingen van de frontplaat

(links) en van de print voor een grote module

(hj = 265,9 mm; h 2 = 200 mm) en voor een

kleine module (h
j
= 132,5 mm; h 2 = 100 mm).

Foto 4. De print van de gestabiliseerde

voeding. In de definitieve versie zijn Cermet-
instelpotmeters gemonteerd.
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hoogte h, van de frontplaat van

265,9 mm. Voor een kleine print is h 2

100 mm en daarbij hoort een hoogte

h) van de kleine frontplaat van

132,5 mm.
In de meeste gevallen kunnen de printen

van een 31-polige konnektor worden
voorzien. De afmetingen van deze

konnektor treft men aan in

figuur 13b, (A). Het gaat om dezelfde

konnektors (DIN 41617) als die welke
in de Elektorskoop zijn toegepast. Door
gebruik te maken van deze konnektors
is men verzekerd van goede elektrische

verbindingen èn van mechanische
stabiliteit.

Men is niet verplicht om ook daad-

werkelijk gebruik te maken van de

bovengenoemde professionele, doch
dure behuizing. Zo kan men ook een

houten modulenkast maken. Verder

kunnen de kosten gedrukt worden door

gebruik te maken van soldeer-

verbindingen voor de diverse print-

aansluitingen in plaats van konnektors.

Al met al is de bouwer in dit opzicht zo

vrij als een vogeltje.

(wordt vervolgd)
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Denkbeelden en schakelingen die

de redaktie kwijt wil, ofschoon

ze door gebrek aan tijd of

middelen niet werden afgerond,

als uitdaging aan onze lezers om
deze ideeën-in-de-dop uit te

broeden.

ontspannings

regelaar

No troubles with treble

Onlangs werd onze aandacht getrokken

door bijgaand krante-artikel.

Voor het stemmenmateriaal of de

werken uit Köchels Verzeichnis dient

men zelfzorg te dragen. Het filter komt
hier aan de orde.

Het artikel spreekt voor zichzelf. Er

wordt nog wèl op gewezen, dat doe-het-

zelf-terapie in feite uit den boze is, en

bepaald niet alleen vanwege de dan

optredende branchevervuiling. Het tè

lang blootgesteld zijn aan signalen van

(te) hoge geluidssterkte kan in het

gunstige geval leiden tot tijdelijke

achteruitgang van de gevoeligheid van

het oor. Experimenteer dus met mate!

(Trouwens, ook de hogetonenluid-

spreker kan het begeven bij een te

‘harde’ aanpak.)

Er is een hoogdoorlaatfilter nodig met
een zo steil mogelijke filterhelling en

met een aantal omschakelbare kantel-

frekwenties (3 dB-punten); de hoogste

kantelfrekwentie moet 8 kHz bedragen.

Een dergelijk filter is besproken in het

artikel ‘Elektronisch scheidingsfilter’ in

het februarinummer 1977 van Elektuur,

in figuur 2b in teorie en in tabel 4 in de

praktijk. In de bijgaande figuur is dat

uitgewerkt.

Er is een driedeks schakelaar nodig met
zo veel mogelijk standen. In stand 1 van

de schakelaar wordt er niet gefilterd. In

stand 1 1 is de kantelfrekwentie

nominaal 7620 Hz. Tussenüggende

kantelfrekwenties kunnen worden
verkregen door envenredige verhoging

van de drie kondensatoren. De
schakeling heeft een hoge ingangs-

impedantie en een lage uitgangs-

impedantie en kan overal in de voor-

versterker worden geplaatst. Het snelste

gaat dit door gebruik te maken van de

tape-uitgang en dito monitoringang.

Kirlianfotografie

Helaas is in het artikel Kirlianfotografie

(Elektuur 162, pagina 4-24) een foutje

geslopen. In figuur 1 wordt de

PNP-transistor Tl ten onrechte een

BD 241 genoemd. In de onderdelen-

lijst is echter wel het juiste typenummer
aangegeven namelijk BD 242. Het is

noodzakelijk een BD 242 te gebruiken.

korrekties op
aanvullingen voor

ervaringen met
elektuur-publikaties

LED-audio-uitsturingsmeter

Duidelijkheidshalve wordt er nogmaals

op gewezen, dat de uitlees-schakeling

(maart, blz. 3-42) volgens figuur 5 werkt

met een asymmetrische voedings-

spanning van 1 5 volt; voor deze

schakeling is dus géén — 1 5 V nodig.

De twee punten ‘0’ en ’ op de

komponentenopstelling van figuur 8

dienen met elkaar te worden verbonden

en doen dienst als voedings- en signaal-

nul!

van VRIJDAG 25 F58RUAR! 1977

THERAPIE BELGISCHE ARTS

Hoge tonen tegen

overspanning
Muziek Mozart

aanbevolen
Van on** correspondent

OF.VEL (België) - Bedrijfsarts

W. Michiels van het Belgslche
DAF-produktlebedriJf In Oevel
heeft met veel succes een nieuwe
methode ontwikkeld om overspan-
nen mensen zonder medicijnen te

generen. De nieuwe therapie wordt
In het medische jargon aangeduld
als audlopsychonphologle. Volgens
de arts betekent de therapie een

herwaardering voor het luisteren.

Een oorzaak van overspannen-
heid ligt volgens dokter Michiels

onder meer In het onvermogen om
te luisteren. Deze storing of zelfs hel

totaal afwezig zijn van deze hersen-

functie kan worden hersteld door
iemand (via koptelefoons) de stem
van zijn moeder te laten horen of

speciaal ook muziek van Mozart.
Dokter Michiels gaat ervan uit

dat de luistcrfunctic van een baby
actief wordt in de vijfde maand van
de zwangerschap van de moeder.
Het kind ervaart de geluiden dan
echter heel anders dan na de gc-

booorte. Mode door de omgeving
van het vruchtwater gaan alle lage

tonen (onder achtduizend Hcrz)

voor de baby in de moederschoot
verloren. Via dit zogenaamde wa-
termilieu neemt de baby echter wel
juist de hoge lonen en de geluiden

van de moeder in zich op. Bij de
geboorte komt het kind in een
luchtmilieu en dan gaat het wennen
aan alle tonen beneden achtduizend

Herz.
.

•••
.

Ka een eerste onderzoek naar de
mate en de aard van de overspan-

nenheid door een luistertest. laat

dokter Michiels de patiënt luisteren

raar geluiden met een frequentie

van meer dan achtduizend Herz De
patiënt wordt zo. bij wijze van spre-

ken. terug gebracht naar de fase

van het baby-zijn in dc moe-
derschoot. Zo worden dc hersenen

erin geoefend deze geluiden, dus dc
hoge tonen weer op te pakken en

deze impulsen in de hersenen te

verwerken.
Technisch is dit vrij gomakkelijk.

omdat dc lage tonen worden wegge-
filterd. De patiënt krijgt aanvanke-
lijk dus niet veel te horen, omdat

tonen boven dc 8000Herz voor
mensen niet of mocilijker te horen
zijn. Met dit filtcrapparaat kunnen
geleidelijk ook de frequenties bene-
den de 8000 Herz weer worden toe-

gevoegd.
Zo wordt dc overspannen patiënt

weer geleidelijk van het water- aan
het luchtmilicu gewend, evenals een'
pas geboren baby. Bij voorkeur
moet hiervoor de originele moe-
derstem gebruikt worden. Als die
niet meer beschikbaar is. kan een
beroep op Mozart worden gedaan.
Mozart componeerde ai op zeer jon-
ge leeftijd ch gebruikte gedurende
dc rest van zijn leven ook veel hoge
tonen. Geen enkele andere compo-
nist heeft volgens dokter Michiels
muziek gemaakt die voor deze be-

handeling gebruikt kan worden.

Tijd

De therapie kost wel vee) tijd. Als
de moederstem beschikbaar ia, kan
dc therapie 50 uur verdeeld over zes

maanden in beslag nemen. Dc Mo-
zart-therapic duurt honderd uur. In

dc beginfase moet twee tot drie keer
per weck gedurende twee uur met
dc koptelefoon geluisterd worden.
Men wordt aanvankelijk dus over-

spocld met hoge tonen, die voor een
nietoverspannon mens nauwelijks
te verwerken zijn. Zwaar overspan-

nen mensen reageren echter bijzon-

der rustig op deze geluiden. Alles

hangt af van dc mate van overspan-
nenheid. ....

Uit recente proeven is ook geble-

ken, dat kinderen net leermoeilijk-

heden op dese wijse geholpen kun-
nen wordep. De therapie mag al-

leen na een sorgvuldige test op de
patiënt worden toegeput. Bij bet
opmaken van bel audlegram moet
bijvoorbeeld door de specialist be-

keken worden of de patiënt een
open of een gesloten „selectiviteit”

heeft. Als de patiënt een geslaten

selectiviteit beeft, ligt de aanleg
voor overspannenheid bij de pa-

tiënt zelf. Hel is dan telfs mogelijk
door deze nieuwe genezingsmetho-
de te voorkomen dat de mensen
opnieuw op een bepaald ogenblik
overspannen raken. Men kan de
grens van de overspannenheid ver-

leggen. Mensen met een open selec-

tiviteit worden, volgens dokter Mi-
cbiels, overspannen door directe

invloeden van hun dagelijkse situ-

atie. Ook zij sijn echter te helpen-
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BEM-1
; betaalbare

2x1024x8 bit statische

RAM
De firma Brutech Electronics

brengt goedkope geheugens voor

industrie en hobbyist op de markt
voor toepassing in microprocessor-

systemen.

De BEM-1 2x1024x8 bit statische

RAM-kaart is een universele

geheugenuitbreidingskaart met (in

standaarduitvoering) een access

/

cycle-tijd van 500 ns. Door de
bidirektionalc databus-struktuur

van de kaart kan hij bijzonder

nuttig zijn bij microcomputer-

applikaties.

Het geheugen bestaat uit twee

arraysvan 1Kx8 bit. Beide arrays

hebben een gemeenschappelijke

adresbus (A0 . . . A9) alsmede

een gemeenschappelijke databus

(DO . . . D7).

Het gewenste array kan worden
geselekteerd door dc bijbehorende

sclckt ielijn (SI of S2) ‘laag’ te

maken. Er dient wel op gelet te

worden dat slechts één selcktielijn

tegelijk wordt gekozen, hetgeen

betekent dat een soort dekodering

noodzakelijk is. Aanbevolen
wordt dekoders met open-

kollektoruitgangen te gebruiken,

zoals dc 74145, waarvoor de

‘pull-up-wcerstanden’ op de print

zijn aangebracht.

In sommige microprocessor-

systemen is al een dekoder

aanwezig voor kleine

uitbreidingen. Bijvoorbeeld bij

toepassing van de KIM-1 micro-

computer kan de geheugen-

kapaciteit worden opgevoerd met
4K byte (twee BEM-1 kaarten)

zonder dat extra hardware

noodzakelijk is. Voor de
read/write-omschakeling zijn twee
ingangen beschikbaar:

• De WË-ingang die direkt met de

WË-ingangen van alle RAM-lC’s
van beide arrays is verbonden;
• De R/W-ingang.

Door de WE-ingang ‘laag’ te

maken wordt de mogelijkheid tot

opslaan van gegevens geopend.

Gedurende een write-operatie is

het nodig de interne D-uitgangs-

bus van de databus los te

koppelen. Dit wordt verzorgd

door de negatieve flank van een

R/W-signaal. In sommige
toepassingen kunnen beide

ingangen door het zelfde signaal

worden gestuurd, bij gescheiden

sturing is echter een meer flexibel

ontwerp mogelijk.

De prijs van de BEM-1 kaart is

f 335,- excl. BTW. Een bouw-
pakket van de BEM-1 is nóg
goedkoper; de prijs daarvan is n.1.

4 i 1 i ffis
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f 250,- excl. BTW. Halverwege

1977 zal een laag-vermogen 8Kx8
bit statische RAM-kaart (± 0,5 A
typ.) door dezelfde firma op de

markt worden gebracht voor

f 1300,- excl. BTW (volledig

getest en 24 uur ingebrand); de

kit-prijs is f 1150,- excl. BTW.
Tevens zijn in ontwikkeling een

2Kx8 bit CMOS-RAM met een op
de kaart aanwezige accu-voeding,

zodat de kaart als RAM en als

PROM kan worden gebruikt, en

een PROM-kaart 4K/8Kx8 bit

met resp. 2704/2708 PROM’s.
Alle genoemde kaarten zijn van

Eurokaart-formaat.

Brutech Electronics, Postbus SS,

Vinkeveen.

(473 M)

Automatische schrijf-

machine TES 501

Olivetti heeft een nieuwe schrijf-

machine geïntroduceerd, die naast

alle vormen van tekstverwerking

interessante mogelijkheden voor

informatieverwerking biedt.

De TES 50Ï bezit een korrektie-

mogelijkheid (ieder op het elek-

tronisch toetsenbord aangeslagen

teken verschijnt eerst in een

display alvorens geschreven te

worden) zodat de typist geen

angst voor typefouten behoeft te

hebben en de brief in een enkele

bewerking verzendklaar kan
worden gemaakt. Bovendien kan
de informatie (max. 225.000
tekens ofwel ± 100 verschillende

brieven) op een soort grammo-
foonplaat, een floppy disk,

worden gezet. De informatie kan
later worden uitgeschreven,

veranderd of uitgewisseld. Het is

mogelijk het adressenbestand in

de machine op te slaan en een
serie brieven te schrijven met
verschillende adressen.

De geheugenkapaciteit kan ook
worden gebruikt om er een aantal

interne gegevens in op te slaan,

bijvoorbeeld termijnplanningen,

materiaalvoorraad-administratie,

opdrachts- en aanbodsbewaking,

ledenbestanden enz.

Dc machine kan een vel papier

van A4-formaat binnen 1 minuut
volschrijven; de w'agen biedt

plaats aan papier van A3-formaat.

De machine wordt geleverd met
de gewenste zetspiegel, het

gewenste lettertype en met extra

apparatuur zoals een rolhouder of

een papierverwisselaar voor vol-

automatisch bedrijf.

Deutsche Olivetti GmbH,
Postfach 71 01 25,

6000 Frankfurt am Main 71,

W-Duitsland

(472 M)

20 MHz first-in, first-out

Bij de inzet van microprocessors
treden vaak problemen op, omdat
de aangesloten randapparatuur
(b.v. snelle A/D-omzetters,
Floppy Disks enz.) veel sneller

data aanbiedt dan de micro-
processor kan verwerken. Om
deze problemen op te lossen heeft

Texas Instruments een FIFO
(first-in, first-out) op de markt
gebracht, die data tot 20 MHz typ.

kan verwerken. De FIFO heeft dc
benaming SN74S225N en kan
16 woorden van 5 bit bevatten.

Het IC is zowel vertikaal als

horizontaal kaskadeerbaar.

Daar onafhankelijk van elkaar kan
worden geschreven en uitgelezen,

is het b.v. mogelijk om met een

hoge snelheid (tot 20 MHz) een

aantal woorden van 5 bit (of meer
bij parallelschakeling) te schrijven

en gelijktijdig de data in de juiste

volgorde met een lagere snelheid

(tot 0 Hz) uit te lezen. Dit kan

uiteraard ook andersom gebeuren

(langzaam schrijven en snel

uitlezen).

De SN74S225N is in een ruimte-

besparende 20-polige behuizing

ondergebracht en kan direkt,

vanwege de tri-state-data-

uitgangen, aan de gewenste micro-

processor-systeembus worden
aangesloten. Een clear-ingang

zorgt voor een eenvoudige

inbedrijfstelling.

De hoge snelheid en de grote

komplexiteit van de bouwsteen
wordt bereikt door toepassing van

Schottky-TTL-technologie.

Het opgenomen vermogen
bedraagt slechts 400 mW.

Texas Instruments

Deutschland GmbH,
llaggertystrafie 1, 8050 Freising,

W-Duitsland.

(474 M)

MICRO 2000; digitale

micrometer
James Neill introduceert een elek-

tronische digitale mikrometer, die

de konventionele mechanische

mikrometer kan vervangen. De
meetwaarde wordt op 5 displays

zichtbaar gemaakt in millimeters

of inches afhankelijk van de

gekozen uitvoering. De tolerantie

is ± 2 mikron en door de zelf-

sluitendc bek is de druk op het

werkstuk altijd gelijk. Het

apparaatje ligt gemakkelijk in de

hand, bezit een automatische nul-

instelling en is zelf-kalibrerend.

Bij tolerantie kontroles in serie-

produktie kan de gewenste

waarde worden ingesteld, waarna

in de uitlezing de gemeten

afwijking met plus- of minteken

wordt getoond. Deze eigenschap

kan ook omgekeerd worden

benut. Wanneer bijvoorbeeld op

een plaats moet worden gemeten

waar het onmogelijk is direkt af te

lezen, dan kan in de meetpositie

de display op nul worden gezet,

zodat wanneer na het meten de

bek gesloten wordt de meet-

waarde toch kan worden

afgclezen.

Dc voeding wordt verzorgd door

oplaadbare batterijen.

James Neill (Shieffield) Limited,

Napier Street,

Sheffield SI 1 SHB, Engeland

(484 M)


